
TIN
C MORRO PER...

EL SENGLAR, 
AL BOSC, 
QUE ÉS  
CASA SEVA
L’hàbitat del senglar és el bosc,  
i actualment hi ha menjar suficient 
perquè hi pugui viure sense haver de 
recórrer a la zona urbana.

Els mètodes més eficaços de control 
de la població de senglars que 
utilitzen el Consorci del Parc Natural 
de Collserola i l’Ajuntament de Sant 
Cugat són els aguaits nocturns 
en zones de seguretat i la captura 
de grups de senglars que causen 
incidències en zona urbana.

La Universitat Autònoma de 
Barcelona estudiarà també el control 
de la reproducció amb l’ús d’una 
vacuna immunocontraceptiva.  

Cada any la Generalitat autoritza 
batudes a la Zona de Caça Controlada 
de Collserola.

Remenar  
contenidors  
buscant aliments 

Furgar el terra 
d’horts i jardins 

Utilitzar espais 
verds urbans 
com a refugi

Provocar 
accidents 
de trànsit 

Causar lesions 
a persones o  
gossos si em 

sento amenaçat

EL SENGLAR  
A LA CIUTAT,  
UN PROBLEMA 
QUE NO PARA 
DE CRÉIXER
Cada vegada hi ha més presència 
de senglars a Sant Cugat: n’hi 
ha prop de 300 vivint a la zona 
urbana, amb els problemes que 
això comporta.

La proximitat de la zona urbana 
al medi natural i l’accés al menjar 
fàcil han ajudat a augmentar la 
població de senglars a Collserola.

Cal recordar que el senglar és un 
animal salvatge que ha de viure 
al bosc i no a l’entorn urbà, on pot 
suposar una amenaça.

És molt 
important que 
el senglar  
no relacioni la 
presència de 
persones amb 
l’aliment fàcil!

És l’animal més 
gran de la fauna 

salvatge de 
Collserola,  

on viuen uns 
1.500 exemplars 

de senglars

Saps que si 
el senglar 
s’habitua 
a l’entorn 

urbà no pot 
recuperar 

la seva vida 
salvatge?

Un cop 
acostumat que 
li proporcionin 
aliment, el 
senglar pot 
assetjar les 
persones per 
aconseguir 
menjar



QUÈ POTS FER-HI TU? 

Si trobes senglars o 
t’ocasionen algun problema 
contacta amb la Policia 
Local de Sant Cugat

092
935 891 328

Assegura’t que 
el menjar dels 
animals domèstics 
no està al seu 
abast

Si tens hort o jardí, 
posa-hi una tanca per 
evitar que hi puguin 
entrar

Condueix amb 
precaució per les vies 
urbanes i per tot el 
Parc Natural 

No t’hi apropis, 
poden reaccionar 
violentament

Llença les bosses 
d’escombraries 
a dins dels 
contenidors

No donis aliment  
als senglars


