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La llebre a la Vall de Camprodon

1. INTRODUCCIÓ
Aquest treball de recerca surt del meu interès envers aquest animal, la llebre, ja que
des de ben petit he practicat senderisme per les muntanyes de la Vall de Camprodon i
m’he trobat nombroses vegades amb aquest curiós animal que sempre m’ha cridat
l’atenció.
La llebre és un lepòrid de cos atlètic en el qual hi ressalten les orelles i unes potes
posteriors molt llargues. La gent que la coneix bé sap diferenciar-la d’un altre logomorf
molt semblant a ella, el conill, però tot i això hi ha molta gent que encara confon la
llebre amb el conill degut a la seva semblant morfologia externa.
El primer pas per començar el treball va ser una recerca bibliogràfica, per tal d’obtenir
la màxima informació possible sobre la llebre.
Mentre feia el treball em vaig adonar que la informació de la llebre presentava un buit
bibliogràfic, a l’igual que altres espècies faunístiques autòctones i això, encara em va
motivar més a seguir investigant i buscant informació sobre aquest animal.
Quan ja vaig tenir la informació em vaig plantejar el mètode de treball que volia seguir i
els objectius que em marcava abans de començar el treball.
Al principi també em vaig plantejar una sèrie de preguntes inicials i d’hipòtesis perquè
m’ajudessin en el desenvolupament del treball.
Les preguntes inicials eren les següents:
-

És possible fer criar llebres en captivitat?
És convenient reintroduir llebres a la zona de Freixenet?
Quina ha estat l’evolució del nombre de llebres en els últims vint anys a la Vall de
Camprodon?
Com influeix la caça en una població de llebres?

Les hipòtesis que em vaig plantejar al principi eren:
-

Les llebres són animals molt nerviosos que els costa molt estar tancades en
una gàbia i que s’estressen fàcilment.
Els principals depredadors de llebres són les aus rapinyaires.
Actualment no hi ha cap malaltia coneguda que afecti la població de llebres de
la Vall de Camprodon.
La zona de Freixenet disposa d’una bona població de llebres.
Els conills i les llebres són dues espècies amb relació de competència.

Una vegada ja vaig tenir els objectius de treball, les preguntes inicials i les hipòtesis,
em vaig disposar a executar-los de la manera següent:
-

Criant una parella de llebres en captivitat.
Realitzant sortides per observar llebres en llibertat en una petita zona de la Vall
de Camprodon (Freixenet).
Entrevistant i passant enquestes a gent de la Vall de Camprodon que coneix i
està en contacte amb aquest animal en la zona a estudiar.

Les entrevistes i les enquestes realitzades es troben ordenades al final del treball dins
d’Annex A.
L’apartat de la cria d’una parella de llebres és un dels aspectes més motivadors de la
recerca, malgrat els resultats negatius de la cria d’aquestes. El fet, però, d’haver tingut
cura durant gairebé tres mesos d’una parella de llebres ha estat una motivació i una
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experiència molt important que segur que no oblidaré mai, i a la qual he dedicat molt
esforç.
Tampoc oblidaré mai l’experiència de criar un llebretó, acabat de néixer i ferit per uns
corbs, que em va portar un pagès que l’havia trobat mentre tallava l’herba d’un camp.
Aquest fet va passar les darreres setmanes, quan ja tenia el treball gairebé enllestit,
cosa que ha impedit que pogués estendre’m més en aquest apartat, que ha quedat
reduït a l’Annex B al final del treball.
També tinc molts bons records de totes les sortides de camp realitzades durant el
procés d’aquest treball. La intriga i l’emoció davant la possibilitat de trobar-me una
llebre en el seu hàbitat natural no es pot descriure amb paraules. Aquestes sortides
han fet que mirés la muntanya amb uns altres ulls i aprengués a valorar petits detalls
que et fan ser feliç en moments donats; els núvols rogencs a la posta del sol, la sortida
del sol després d’una tempesta, els batecs de les esquelles de les vaques enmig de la
foscor o el xerricar dels grills a la nit, que m’han acompanyat durant totes les sortides
nocturnes realitzades.
És per això que em sento orgullós d’haver pogut realitzar un treball com aquest, que
en cap moment ha suposat una obligació per a mi sinó una afecció i una motivació pel
fet de donar a conèixer aquest animal poc conegut.
En definitiva, que m’he esforçat al màxim i espero que m’hagi quedat un bon treball.
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2. OBJECTIUS DEL TREBALL
A la part teòrica, l’objectiu principal és, a partir de la recerca bibliogràfica, conèixer la
llebre europea (Lepus europaeus) i totes les seves característiques (taxonomia,
morfologia, distribució, hàbitat i costums, alimentació, reproducció, depredadors,
malalties i identificació de rastres i excrements).
La part pràctica del meu treball de recerca està dividit en quatre apartats, de manera
que hi ha diferents objectius en cada apartat.
Els objectius principals a l’apartat de cria de llebres són:
-

Tenir cura d’una parella de llebres en captivitat.
Facilitar les condicions perquè s’adaptin el més bé possible a la gàbia.
Fer un seguiment de les llebres durant els mesos de juliol i agost.
Observar el cicle reproductor, l’alimentació i el comportament de les llebres en
captivitat.

Els objectius a l’apartat de sortides de camp són:
-

Observar llebres en el seu hàbitat natural.
Detectar rastres i possibles jaços.
Descobrir possibles depredadors de llebres.
Realitzar un cens de llebres en una zona acotada.
Avaluar l’estat de la població de llebres a la zona estudiada.

Els objectius principals en l’apartat d’enquestes són:
-

Conèixer la caça de llebres a la Vall de Camprodon.
Saber quantes llebres es van caçar la temporada 2010-11 a la zona delimitada.

Els objectius principals en l’apartat d’entrevistes són:
-

Conèixer l’estat actual de la població de llebres a la zona de Freixenet.
Saber si hi ha hagut un descens del nombre d’exemplars en els últims vint anys
i el perquè.
Conèixer les malalties que afecten a la població de llebres de la Vall de
Camprodon.
Conèixer les habilitats de la llebre.
Saber quin futur li espera a la zona de Freixenet.
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3. LA LLEBRE EUROPEA (Lepus europaeus)
Català: Llebre europea
Castellà: Liebre europea
Euskera: Erbi europarra
Alemany: Feldhase
Francès: Lièvre d’Europe
Anglès: European hare
Portuguès: Lebre europeia
Italià: Lepre europea

3.1 Taxonomia

TÀXON

NOM CIENTÍFIC

SUPEREGNE
REGNE

EUCARIOTA
ANIMALIA

TIPUS
SUBTIPUS

CHORDATA
VERTEBRATS

SUPERCLASSE

TETRAPODA

CLASSE
SUBCLASSE

MAMMALIA
PLACENTARIS

ORDRE
FAMÍLIA

LOGOMORPHA
LEPORIDAE

GÈNERE
ESPÈCIE

LEPUS
Lepus europaeus
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3.2 Morfologia externa
La llebre europea (Lepus europaeus) és l’espècie de llebres més gran que podem
trobar a la Península Ibèrica.
El seu pes normal està entre els 3 i 5kg (les femelles sempre són més grans que els
mascles) i rarament, a la regió Mediterrània, podem observar exemplars més grans de
6Kg. Cal tenir present que la mida d’aquest animal varia segons la regió, ja que a
Hongria, els exemplars adults de llebre europea sovint superen els 6kg.
La suma del seu cap i el seu atlètic cos mesura entre 48’5 i 67’5 cm. Del cap en
destaquen unes llargues orelles, mòbils per detectar el perill i que poden arribar a
mesurar fins a 14 cm.

Imatges del cap d’una llebre
Presenta uns ulls grossos, adaptats a l’activitat crepuscular i nocturna i d’un color
marró daurat envoltats per un pelatge més clar. Es troben situats als costats del cap i li
ofereixen un camp visual de 360°, de manera que els camps visuals dels ulls
s'encavalquen i l'animal no necessita moure el cap per observar el que l'envolta. L'únic
angle mort d’aquest animal es troba directament a sota seu, tant pel davant com pel
darrere.
Al llarg del nas hi ha vibrises, uns pèls gruixuts i especialitzats pels sentits i el tacte
que mesuren uns deu centímetres de llarg.

Camp de visió d’una llebre
Vibrises d’una llebre
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La dentadura de les llebres és la dentadura típica dels mamífers rosegadors, amb
molars i premolars de tipus tubercular i els molars superiors més petits que els
inferiors. Les llebres no tenen canins, per això presenten un espai entre la mandíbula
que es diu diastema (espai lliure que existeix entre dues dents successives). També
tenen uns incisius grossos, forts i tallants, per poder rosegar. Aquests incisius tenen un
creixement continu i estan coberts d’esmalt de forma irregular, essent més gran la
capa d’esmalt de la part frontal, fent que es desgastin de forma desigual afilant-se al
rosegar. Marc Shadle va estimar el creixement setmanal de 2 a 2’3mm dels incisius
superiors i de 2’34 a 2’47mm dels inferiors.
La dentadura definitiva està formada per 28 dents, i la seva fórmula dentària
(expressió numèrica amb la qual s’indica el nombre i la situació de diverses peces
dentàries) és: 2.0.3.3/1.0.2.3.

Premolars superiors

Molars superiors

Incisius
superiors

Diastema

Incisius inferiors

Molars inferiors
Premolars inferiors

Presenta unes potes anteriors amb cinc dits i molt curtes comparades amb les potes
posteriors, que presenten només quatre dits i són més llargues i estan més ben
desenvolupades que les anteriors, ja que aquestes són el seu principal mecanisme de
defensa envers dels depredadors.
Quan es veuen amenaçades es posen a córrer descrivint ziga-zagues per tal de
despistar el depredador i gràcies a l’impuls de les potents potes posteriors poden
assolir els 70km/h i mantenir aquesta velocitat durant un quart d’hora, així com
realitzar girs de 90º sense frenar ni abaixar aquesta velocitat.

Llebre corrent a camp obert
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El pelatge va d'un color groc grisós a marró rovellat que li serveix de camuflatge.
Aquest animal muda de pelatge dues vegades a l'any, a la primavera i a la tardor. El
pelatge d'estiu és més clar que el d'hivern, que és més grisós. Les llebres de les
regions més càlides i obertes tenen un color de pelatge més clar que el de les llebres
de regions més fredes i boscoses. El pelatge és espès i suau i es compon de tres
tipus: una capa inferior amb pèls de 15 mm, una mena de plomissol amb pèls d'entre
24 i 27 mm i una capa superior amb pèls d'entre 32 i 35 mm.
Cal remarcar que totes les llebres presenten la punta de les orelles i la part superior de
la cua, negra, i la part inferior del cos i també de la cua és d’un color blanc.

Pelatge d’estiu

Pelatge d’hivern
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3.3 Morfologia interna
La llebre té un esquelet molt lleuger i un sistema muscular molt poderós, construït per
músculs llargs i fibrosos, que a més de generar una gran potència li permet realitzar
canvis bruscs de direcció a grans velocitats.

Esquelet de llebre

També tenen el sistema circulatori molt desenvolupat, que aporta una gran quantitat
d’oxigen a les cèl·lules musculars. Perquè es pugui realitzar aquest transport d’oxigen
a les cèl·lules musculars, la llebre disposa d’un cor de grans dimensions, que
representa l’1’8% del seu pes total. Aquest fet també li permet que pugui transportar
grans volums de sang, que aquesta s’oxigeni més ràpid i que les fibres musculars
estiguin molt irrigades i continguin molta hemoglobina i mioglobina. El fet de tenir en
abundància aquestes dues proteïnes sanguínies, li permet disposar d’una gran
quantitat d’oxigen, que fa augmentar la seva velocitat i resistència en marxa. És també
l’hemoglobina la que li dóna el color vermell fosc característic de la seva carn.

Carn de llebre

Cor de llebre
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3.4 Distribució
La llebre europea (Lepus europaeus) habita a una regió molt extensa d'Europa, tret
d’Islàndia, Irlanda (d'on fou eliminada), la majoria d’illes gregues i del mar Mediterrani
(excepte Còrsega), al nord de Rússia i gran part d'Escandinàvia, on només és present
al sud de Suècia i Finlàndia. Cal tenir present que a Espanya només la trobem al nord
de la Península Ibèrica, a la zona compresa entre el nord de l’Ebre fins la regió central
d’Astúries, i des del “somontano” aragonès i els “páramos burgaleses i palentinos" fins
la frontera amb França i la costa cantàbrica. A la resta d’Espanya l’espècie de llebre
que més hi abunda és la llebre ibèrica (Lepus granatensis).
És possible que aquest animal hagués estat introduït a Gran Bretanya abans de
l'època romana, però no s'han trobat restes a les illes que datin d'abans d'aquesta
època.

Distribució de la llebre europea a Europa

Distribució de la llebre europea a Espanya.

A la major part de Catalunya hi trobem exemplars de llebre
europea, exceptuant les comarques més meridionals,
principalment al Montsià, La Ribera d’Ebre i la Terra Alta,
on trobem exemplars de llebre ibèrica (Lepus granatensis).
Als Ports de Tortosa i Besseit es poden trobar ambdues
espècies, tot i que de forma molt escassa.

Distribució de la llebre europea a Catalunya
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A l’exterior d'Europa, l’àmbit de distribució de la llebre europea s’estén per Turquia,
Israel, Síria, el nord d'Iraq i Iran i l'oest de Sibèria. La llebre europea ha estat
introduïda com a animal de caça a Irlanda, Austràlia, Nova Zelanda, Nord-Amèrica,
Xile i l'Argentina, les Illes Falkland, Barbados i l'Illa de la Reunió. L'espècie fou duta a
Nord-Amèrica el 1893, al comtat de Duchess (Nova York). Des d'allí, s'estengué per
Nova York i Nova Anglaterra i cap als Grans Llacs.

Distribució de la llebre europea a nivell mundial. En vermell podem
observar les zones on la llebre europea és autòctona i en lila podem
observar les zones on ha estat reintroduïda.
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3.5 Hàbitat i costums
La llebre europea (Lepus europaeus) pot viure en una gran varietat de llocs, essent
especialment comuna en herbassars temperats, estepes, prats i boscos temperats
d’arbres caducifolis, des del nivell del mar fins als 2000 metres en zones muntanyoses
com els Pirineus o el Caucas.
En general les llebres requereixen llocs protegits, com ara herba alta, bardisses o les
vores de boscos, ja que a diferència del conill no fa caus, sinó que fan jaços amagats
en llocs protegits.
L’ orientació del jaç de la llebre no és a l’atzar sinó sembla ser que està condicionat pel
tipus de material sobre el qual està construït i per l’orientació del vent dominant, entre
altres factors.

Els jaços tenen una forma allargada,
amb la zona
de darrera menys
profunda que la de davant.

La llebre entra reculant al cau i col·loca les quatre potes
posteriors a la part més profunda ja que d'aquesta
manera, si és descoberta es podrà impulsar i sortir a més
velocitat.

Les llebres són solitàries i només es reuneixen en petits grups durant l'època de zel.
Durant la resta de l'any, cada llebre manté un territori d'unes 20ha amb un radi d'acció
d'1-2Km. En el seu territori hi té diferents jaços i els escull segons l'estació, les
condicions atmosfèriques i la cobertura vegetal. Normalment, sol tenir preferència pels
mateixos jaços i les mateixes rutes de sortida que són invariables d'un any a un altre i
de generació en generació.
De tota manera, també poden realitzar desplaçaments de dispersió o d'emigració de
fins a 40Km de distància, ja que anteriorment, quan es realitzava la transhumància
amb animals ovins, tenien el costum de seguir els ramats transhumans i marxar a cap
a rasos pirinencs. A la tardor, quan davallaven els ramats, amb ells tornaven també
moltes llebres, és per això que en molts llocs només hi havien llebres quan hi havien
ramats.
La llebre, dels ramats, n'obtenia una protecció pràcticament absoluta i li garantia poder
menjar amb total seguretat.
La llebre és un animal nocturn i, si no es veu amenaçada, només surt del jaç al vespre
per tal d'alimentar-se i hi torna quan ja comença a clarejar. Abans d'anar al jaç,
acostumen a córrer i rebolcar-se per treure's la rosada.
Durant les seves sortides nocturnes, si no troba aliment dins del seu radi d'acció, pot
realitzar molts quilòmetres en busca d'aliment i moltes vegades va a parar a carreteres
on corre el perill de ser atropellada.
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Normalment les llebres que són vistes de dia és perquè algun contratemps les ha
aixecat del jaç, al qual aviat tornen si l'ensurt no revesteix més importància.

Llebre atropellada en una carretera
La llebre europea és considerada una espècie hemeròfila, ja que ha estat capaç
d'aprofitar l'advent de l'agricultura. És probable que al principi la llebre només hagués
ocupat les estepes de l'Europa Central i Oriental i que s'hagués estès més tard a gran
part d'Europa amb l'expansió de l'agricultura.

La desforestació i la posterior obertura de camps de conreu van
fer que la llebre s’extengués en llocs on anteriorment no n’hi
havia.
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3.6 Alimentació
La llebre és un animal herbívor ja que s’alimenta bàsicament d’herbes, fulles, escorça,
llavors i arrels.
A l’estiu s’alimenten principalment d’herbàcies, tiges, llavors, arrels i brots tendres, així
com de conreus de cols, pastanagues i farratges com la userda (Medicago sativa), que
tenen un paper molt important en la nutrició de la llebre. Durant els hiverns freds pot
arribar a excavar sota la neu per cercar herba i també pot ingerir escorces d’arbres.
Eventualment pot capturar insectes com alguna llagosta i aprofitar restes d’animals
morts. També s’ha comprovat el consum de la placenta per part de la femella després
d’un part com a mètode per recuperar proteïnes.

Camp d’userda
Una característica en l’alimentació de la llebre és la coprofàgia, que consisteix en
ingerir els propis excrements tous i ennegrits recoberts per una membrana
mucilaginosa que reben el nom de cecotròfes i que són el resultat de la primera
digestió. Reingerint els excrements permeten que els bacteris que viuen en el seu
aparell digestiu descomposin substàncies que d’una altra manera no serien digeribles,
d’aquesta manera s’aprofiten productes com la vitamina B12, que es perdrien si no
reingerissin els propis cecotròfes. Aquests cecotròfes s’ingereixen directament de
l’anus i sense mastegar-los.
La llebre utilitza les dents per tallar l'aliment i el mastega a consciència abans d'ingerirlo. No beu gaire sovint, ja que obté gran part de l'aigua que necessita dels seus
aliments.
Poden arribar a ingerir grans quantitats d’aliments. Es creu que dues o tres llebres
poden arribar a menjar tanta vegetació com una ovella en un dia.

Llebre pasturant
14
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3.7 Reproducció
L’època de zel de les llebres s’allarga del gener a l’octubre, tot i que el punt àlgid de
zel recau en els mesos de març i abril. El número de vegades que la femella entra en
zel al llarg de l’any és variable, ja que depèn de l’edat de l’animal i de les condicions
externes del medi.
Les femelles, quan entren en zel, marquen el territori amb excrements i s’allisen el pèl
amb les potes anteriors. En zones amb bones densitats de llebres no és difícil atraure
els mascles i sovint n’atrauen més d’un i de dos, cosa que fa que s’hagin de barallar
per aconseguir copular la femella. La baralla és col·lectiva: es produeixen
persecucions salvatges, s’encaren, s’ensenyen les dents, colpegen el terra amb força i
es posen drets per tal de boxejar, donant-se cops amb les potes anteriors. També
s’orinen a raig, que a qui toca, ha de fugir avergonyit.

Durant l’època de zel els mascles van encegats d’amor i desig, és per això que durant
aquesta època és més fàcil que siguin capturats per diferents depredadors i també que acabin
sota les rodes d’algun cotxe.

Llebres boxejant
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El vencedor del torneig resta al final sol i persegueix a la femella que fuig sense gaire
convicció i que aprofita per anar-li etzibant efluvis anals que acaben d’embriagar el
mascle. Quan el mascle atrapa la femella, es produeix un simulacre de baralla que
acaba amb l’aparellament salvatge en què el mascle gairebé apallissa la femella.

Mascle perseguint a la femella.

Moment en què el mascle atrapa la femella.

Llebres copulant
La productivitat de les llebres està molt condicionada per les condicions del medi, el
clima i la densitat de l’espècie. En la major part de poblacions de llebres europees
s’estima que la mitjana és de 6 llebretons per femella cada any, amb un promig de 2 a
3 llebrots per cria.
El període de gestació sol durar 42 dies, tot i que pot ser modificat per una sèrie
d’adaptacions fisiològiques com la superfetació, la partenogènesis i la reabsorció
d’embrions.
La superfetació és la possibilitat que tenen les llebres de quedar-se prenyades tenint
un fetus desenvolupant-se al seu interior d’una còpula anterior. Mitjançant aquest
sistema pot reduir notablement el període entre dos parts successius. Les llebres
tenen dues matrius, de manera que mentre en una matriu hi ha els llebretons a punt de
néixer, en l’altra comencen a créixer petits embrions.
La partenogènesis es produeix quan la llebre, després de quedar fecundada, segueix
sent receptiva i no interromp l’ovulació i, gràcies als espermatozoides que és capaç de
retenir del primer aparellament, es conserven el temps suficient perquè s’efectuï una
nova ovulaciò i altres òvuls puguin quedar fecundats, desenvolupant llavors dos
embarassos diferents.
La reabsorció d’embrions consisteix en la desaparició dels embrions implantats a l'úter.
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3.8 Les cries
El part es produeix en un jaç fresc, sec i protegit del vent entre herbes altes o arbustos
i els llebretons són capaços de moure's per si sols poques hores després del part.
Neixen amb els ulls oberts i un pelatge llanós de color marró grisós, amb un pes
d'entre 90 i 150 grams, tenen les orelles curtes, el musell arrodonit i no fan cap olor per
tal que els depredadors no puguin detectar-los. Les cries se separen entre elles i
també de la mare als pocs dies d’haver nascut . És important que es col·loquin en llocs
separats entre elles ja que d’aquesta manera és més difícil trobar-les pels depredadors
i augmenta la seva esperança de vida.
Els llebretons resten en el seu jaç immòbils durant tot el dia fins que és l’hora d’alletarlos i la mare els va a buscar, els alleta durant cinc minuts i els torna a deixar sols al
seu jaç.

Llebretó al jaç

Llebre alletant a les seves cries

El període de lactància de la llebre només és de tres setmanes i els llebretons al cap
d’una setmana ja comencen a menjar herbes tendres. Passat un mes, ja són prou
veloços i capaços d’alimentar-se completament de menjar sòlid i se separen de la
mare. Són de creixement ràpid, ja que després d'un mes i mig pesen uns 1.800 grams,
deu vegades més que al moment de néixer i després de dos mesos i mig en pesen
2.600 grams. Uns cinc mesos després de néixer ja tenen el pes d‘un exemplar adult.
Els mascles assoleixen la maduresa sexual després de dotze mesos, quatre mesos
més tard que les femelles.
A partir del moment en què cada llebretó se separa de la mare, cadascun iniciarà una
aventura en solitari, plena de perills. S’estima que el percentatge de supervivència dels
llebretons durant el primer any de vida és de només del 15% i poques cries sobreviuen
al seu primer hivern. Els joves també són molt sensibles al temps humit i les pluges
perllongades poden causar moltes morts entre ells.

Llebretó acabat de néixer

Llebre jove al cap d’un mes i mig

Llebre de dos mesos i mig
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El departament de Patrimoni Natural recentment ha fet una crida perquè les persones
que acostumen a passejar pel camp no recullin les cries de llebre que puguin trobar.
D’aquesta manera recorden que tot i que moltes vegades puguin veure aquestes cries
soles, no vol dir que hagin estat abandonades per la seva mare, sinó que les mares les
solen deixar amagades durant el dia però van a alimentar-les durant la nit. El
departament de Patrimoni Natural diu que recollir-les és condemnar-les a una mort
segura, ja que és molt difícil criar-les a casa si no se sap com fer-ho. També
recomanen evitar tocar-les o agafar-les per prevenir el rebuig de la mare envers les
cries al notar una olor que no li és familiar.

Llebretó agafat per uns excursionistes
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3.9 Depredadors
L’esperança de vida mitjana d’una llebre és d’una mica més d’un any, tot i això, les
llebres que aconsegueixen assolir la maduresa poden arribar a viure entre quatre i set
anys.
La depredació afecta normalment els exemplars malalts, vells o als joves inexperts ja
que les llebres madures en òptim estat de salut, són tan bones corredores que
difícilment les poden agafar i sovint burlen els seus perseguidors. Per tant, les llebres
adultes no tenen pràcticament cap depredador natural, tret de l’home.

El duc (Bubo bubo), per darrera dels humans, és
el principal depredador de llebres, ja que caça
normalment de nit, preferint els espais oberts, on
les llebres pasturen, als boscos. L’aleteig de les
seves ales és molt silenciós i potent i presenta
una gran agudesa auditiva i una gran visió
nocturna, la qual cosa li proporcionen unes
característiques excepcionals per a la caça.
Solen sorprendre les llebres despistades que
estan pasturant en un camp obert i les agafa per
sorpresa.

La guineu (Vulpes vulpes), és un possible
depredador de llebres, sobretot de llebretons
que caça utilitzant la seva intel·ligència i
aprofitant-se de d’inexperiència de les joves
cries.
És molt difícil que una guineu pugui arribar a
caçar una llebre madura. S’han donat casos en
què en un mateix camp s’ha observat una llebre
pasturant i a pocs metres una guineu caçant
talps i passant absolutament de la llebre. Això
demostra que la guineu sap que no hi té res a
fer envers la rapidesa de la llebre.

L'aligot comú (Buteo buteo) i l'esparver vulgar (Accipiter nisus) són
altres possibles depredador de la llebre, no de llebres adultes amb
òptim estat de salut però si de llebretons o d’exemplars vells o
malalts. Cal tenir en compte que aquestes dues aus cacen només de
dia i la llebre és un animal d’hàbits nocturns. Això també dificulta que
la llebre formi part de la seva dieta.

Aligot comú (Buteo buteo)

Esperver vulgar (Accipiter nisus)
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3.10 Malalties
Malalties víriques
Síndrome de la Llebre Parda (E,B.H.S.)
És una malaltia causada per un calcivirus que ha produït grans mortalitats de llebre
salvatges en Europa. Fou detectada per primera vegada l’any 1980 a Suècia i a
Espanya es van diagnosticar casos l’any 1992 al les comunitats autònomes de País
Basc i a la Comunitat d’Aragó, degut a la importació d’exemplars d’Hongria i de la
República Federal de Iugoslàvia per tal de ser reintroduïdes en aquestes comunitats
autònomes. Més tard, al 1994 també se’n van detectar casos a Zamora, Valladolid i
Salamanca, causant en algunes zones fins el 40-50% de mortalitat de llebres.
Aquest virus causa una congestió generalitzada a tots els òrgans, una degeneració i
congestió del fetge, presència d’edemes, congestions i contingut hemorràgic i
espumós a la tràquea i produeix un notable augment de la melsa.

Síndrome de la Llebre Parda. Hemorràgies internes múltiples

No hi ha cap vacuna ni tractament per combatre la malaltia, per la qual cosa les
mesures que s’han de prendre han de ser preventives i s’ha d’anar directament a
controlar l’entrada de llebres que procedeixen d’altres països.

Malalties bacterianes
Brucel.losi
Malaltia infecciosa produïda per microorganismes del gènere
Brucella que es transmet generalment en el moment del
coit.
Aquest bacteri provoca un notable augment de la melsa,
desplaçaments defectuosos i lents i aprimament progressiu
de l’animal.
No és una malaltia gaire freqüent en les llebres.

L’espècie Brucella suis és el
microorganisme més frequent del
gènere Brucella que trobem a les
llebres
20

La llebre a la Vall de Camprodon
Espiroquetosi, Sífilis o Treponemosi
És causada per la penetració a la sang d’un microorganisme del gènere Treponema.
És una malaltia de transmissió sexual que generalment és crònica i els primers
símptomes els podem observar en els genitals; en els mascles en el prepuci i en les
femelles al voltant de la vagina s’observa una inflamació i una secreció aquosa al
principi i viscosa després. Les lesions són sempre superficials i de tipus inflamatori.
El tractament és complicat, ja que requereix capturar l’animal infectat i administrar-li
una dosis de penicil·lina de 50000u.i durant 10-15 dies i rentar les infeccions amb una
solució antisèptica.

Tularèmia
Aquesta malaltia bacteriana és produïda per un bacteri
anomenat Francisella tularensis i va començar a detectar-se
a Espanya l'any 1994. Es creu que la malaltia va ser
introduïda a Espanya per llebres importades sense els
necessaris controls veterinaris. Aquesta malaltia es transmet
per la picada de “garrapates” o mosquits, que actuen com a
vectors. Després d’una incubació de 2-10 dies, a l’animal li
costa desplaçar-se i no sol fugir quan estar en perill. En el
seu interior el gèrmen es propaga per la via limfàtica i forma
necrosis a diferents òrgans.

Francisella tularensis

Pseudotuberculosi
El responsable d’aquesta malaltia és el microorganisme Yersinia
pseudotuberculosis.
Aquest microorganisme s’elimina pels excrements i per l’orina,
cosa que facilita els mecanismes de contagi i per tant, de la seva
difusió.

Yersinia pseudotuberculosis
Pasterelosi-Bordeteliosi (Síndrome respiratòria)
Malalties produïdes pels gèneres Pasteurellas (P.multocida i
P.haemolytica) i Bordetella (B.bronchiseptica).
Aquests bacteris produeixen infeccions a les amígdales, les
fosses nasals, la faringe i la tràquea, provocant conjuntivitis,
neumonies i febres molt fortes a l'animal.
Hi ha una vacuna de composició Pastereulla 5.10 i Bordetella
5.10 que es pot utilitzar com a prevenció. La dosis empleada
és de 0'5ml per animal, independentment de l'edat i el pes.

Pasteurella multocida

21

La llebre a la Vall de Camprodon
Malalties parasitàries
Coccidiosis
És una malaltia molt comuna a les llebres ja que es genera
principalment per un paràsit del gènere Eimeria stiedae, molt
abundant en l'aigua, les verdures i els farratges.
Aquest paràsit pot fer augmentar fins a tres vegades més la mida
del fetge, produir diarrees i mucositat nasal.
El tractament a les llebres en llibertat és molt complex, ja que se
les ha de capturar, injectar-los insulina 0’3 cc de Sulmin i deixarles tancades en una gàbia durant 48 hores, repetint el tractament
cada 12 hores.

Eimeria stiedae

Micosis
Els gèneres Microsporium, Trichophitum, Epydermophitum, Mentagrophitum i
Achorium són els que afecten més a les llebres. L’evolució de les malalties causades
per fongs d’aquests gèneres sempre són lentes i només són greus quan van
acompanyades d’infeccions microbianes secundàries.

Triquinosi
Malaltia parasitària causada pel paràsit Trichinela spiralis que
inicialment era molt freqüent en porcs senglars, guineus i llops.
Recentment també s’han pogut detectar diversos casos de triquino
en llebres.

Trichinela spiralis
Cisticercosi
Malaltia parasitària causada per Cisticercus pisiformis.
És coneguda per l’aparició de larves a òrgans interns i
pel fet que és una de les zoonosis transmissibles més
perilloses per als homes.

Larves a òrgans interns d’una llebre.
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3.11 Identificació de rastres i excrements
Les impressions de les potes d'una llebre mesuren entre 30 i 35 centímetres d'ample.
Una petja de pota anterior fa uns 4 centímetres de llarg i una de pota posterior uns 6
centímetres. Tot i que la petjada de la llebre pot confondre's amb la del conill, l'anàlisi
en conjunt d'un i un altre rastre, particularment quan van en carrera i la marca és sobre
terreny tou o neu, és fàcil de diferenciar en tant que mentre que el conill deixa un
curiós rastre en forma d'Y i la de la llebre té forma de L.
En les petjades de la llebre apareixen en primer lloc les potes posteriors ja que són les
causants de l’impuls del desplaçament.

Rastres llebre

Rastres conill

Els excrements d'una llebre van des d'un color grisenc fins al negre, passant per tons
verdosos, groguencs i marrons. Tenen una forma arrodonida i aplanada, tot i que a
vegades acaben en punxa. Solen contenir grans quantitats de fibra.

Rastres d’excrements i de micció de llebre sobre la neu
Altres rastres de llebres els podem trobar a l’escorça dels arbres. Quan aquestes la
roseguen queda marcada una mossegada profunda en sentit vertical al tronc.
En menjar l'herba i branques joves, la tallen o seguen amb els incisius superiors,
sense produir esquinçaments, mentre que les branques apareixen rosegades per la
base inferior.

Mossegades profundes en sentit vertical al tronc d’un
saula realitzades per una llebre.
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3.12 El conill, el cosí de la llebre
El conill comú Oryctolagus cuniculus és el parent més
proper de la llebre europea ja que com ella també pertany a
l’ordre dels Logomorfs i a la família dels Lepòrids.
Les principals diferències morfològiques entre la llebre i el
conill és que el conill és visiblement més petit que una
llebre, presenta unes potes i unes orelles més petites i el
seu pelatge és d’un color més grisós.
Podem observar com la llebre de

la llebre europea és més llarga i
acaba en forma de punta

Conill comú (Oryctolagus cuniculus)

Llebre europea (Lepus europaeus)

El fet de que el conill presenti unes potes més petites fa que tingui una velocitat
d’arrancada més gran que la de la llebre, però aviat es cansa ja que a diferència de la
llebre, té un cor més petit i menys resistent. La llebre té el cor més desenvolupat i més
gran, cosa que li permet oxigenar-se més ràpid.
És per això que es veu obligat a excavar caus que cerca ràpidament sempre que es
veu amenaçat.

Els caus també els serveixen per criar les seves cries, ja que neixen molt poc desenvolupades, amb
un pelatge molt dèbil i amb els ulls tancats que no obren fins a les dues setmanes d’haver nascut.
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Tot i que els dos pertanyen a la mateixa família, els lepòrids, els conills i les llebres es
molesten els uns als altres, S’han donat casos en què llebres han estat atacades per a
grups de conills i s’ha observat que en llocs on hi ha molts conills, no hi ha llebres ja
que els conills obliguen a desplaçar les llebres cap a zones elevades, on ells no hi
poden viure pel fet que les seves cries neixen molt poc desenvolupades i no
aguantarien les condicions meteorològiques de cotes altes.

Les cries de conill (esquerra) neixen molt poc desenvolupades, sense pèl i no obren els ulls fins a
les dues setmanes d’haver nascut. Pel contrari, les cries de llebre (dreta) neixen molt més
desenvolupades, amb pèl i al cap de poques hores d’haver nascut ja poden caminar.

Diferències entre els excrements de conill i els de llebre europea.
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3.13 Les llebres a la Península Ibèrica
A la península Ibèrica hi ha tres espècies diferents de llebres: la llebre europea (Lepus
europaeus), la llebre Ibèrica (Lepus granatensis) i la llebre piornal (Lepus castroviejoi).
La diferència d’aquestes tres espècies ha estat confirmada mitjançant estudis
morfològics, citogenètics i bioquímics, en els quals s’ha determinat que la distància
entre elles és relativament important.
Diferències morfològiques entre les tres llebres de la Península Ibèrica:

LLEBRE IBÈRICA
Lepus granatensis

LLEBRE PIORNAL
Lepus castroviejoi

LLEBRE EUROPEA
Lepus europaeus

És l’espècie de llebres més petita a la Presenta una mida intermèdia entre És l’espècie més gran a la Península
Península Ibèrica.
les altres dues espècies.
Ibèrica.
Descrita i estudiada per Rosenhauer al Descrita i estudiada per Fernando Descrita i estudiada per Peter Simon
1856.
Palacios al 1977.
Pallas al 1778.
Extremitats amb taques blanques.

Extremitats sense cap taca blanca

Extremitats sense cap taca blanca.

Sense banda facial

Banda facial de color blanc

Sense banda facial

Pesen de 2-2’6Kg

Pesen de 2’6-3’5Kg

Pesen de 3-5Kg

Blanc del ventre molt estès. Clar contrast Blanc del ventre menys estès que Blanc del ventre poc estès. Zona de
entre el pèl de l’esquena i el pèl del L.granatensis. Clar contrast entre el transició entre el pèl de l’esquena i el pèl
ventre.
pèl de l’esquena i el pèl del ventre. del ventre.
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La llebre piornal és endèmica a la Península Ibèrica i pel què sembla, el seu origen
evolutiu és recent i prové de l’expansió d’una petita població aïllada de llebre ibèrica
que s’expengué per la Serralada Cantàbrica.
Podem considerar que és una espècie de coneixement recent, ja que fou descrita
científicament per primera vegada al 1976 i encara no se n’han descrit subespècies.
Pel contrari, si que hem pogut distingir subespècies de llebre ibèrica: L. g. granatensis,
que es distribueix per tota la Península, L. g. gallaecius, que es troba a Galícia i a
l’Oest d’Astúries i L. g. solisi, exclusiva de la illa de Mallorca.

Àrea llebre piornal

Àrea llebre ibèrica

La llebre piornal habita una àrea de 230 km de
longitud i de 25 a 40 km d’amplada que engloba
tot sud d’Astúries, el sud-oest de Cantàbria ,
l’extrem nord de Lleó i una petita franja de l’est
de Lugo.

Llebre ibèrica
(Lepus granatensis)

En moltes zones de la Península Ibèrica, la Llebre
ibèrica ha de conviure amb la Llebre europea. Aquest
fet ha produït que es realitzessin alguns creuaments
entre aquestes dues espècies.

Llebre piornal
(Lepus castroviejoi).

Llebre europea
(Lepus europaeus)
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4. METODOLOGIA
4.1 CONDICIONS I CRIA DE LA PARELLA DE LLEBRES
Per poder realitzar la cria de la parella de llebres, he pogut recuperar una de les gàbies
que havia servit per dur a terme un projecte de cria de llebres. L’he restaurat i
condicionat, amb ajuda del meu pare, per posar-hi una parella de llebres per tal de ferne un seguiment, anotant en una fitxa el que mengen i com es comporten a dins de la
gàbia, per així poder-ne treure unes conclusions.
Aquesta gàbia en què hi criaré les llebres me l’ha ofert la Societat de Caça de la Vall
de Camprodon. La tenien a Can Begudà d’Espinalba (Llanars). Allà hi ha guardades
totes les gàbies que havia utilitzat la Societat per criar llebres i m’han deixat triar la que
volgués.
En veure que totes estaven força deteriorades, he agafat la que semblava més ben
conservada, tot i així, encara li calien uns quants retocs per tal de posar-la en ús.
L’hem carregat a un remolc i l’hem portat a casa.
A casa, una vegada l’hem descarregat, el primer que hem fet ha estat netejar-la i
desinfectar-la i, posteriorment, polir la fusta per tal de fer saltar tots els trossos podrits
i poder-li passar una capa de vernís. També hem posat una planxa metàl·lica a la
teulada, ja que estava xafada per les nevades i per les inclemències meteorològiques
que havia sofert estant a l’exterior. Una vegada la teulada canviada, l’hem pintat i hi
hem posat una menjadora.

Transport de la femella cap a la gàbia

Moment en què introduïm el mascle a la gàbia
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Gàbia de llebres
També he dissenyat una taula en la qual hi aniré anotant l’alimentació i les
observacions que realitzaré sobre les llebres durant els mesos de juliol i agost. La
taula serà la següent:
Data

Hora

Alimentació

Comportament

Observacions

Perquè els resultats de les meves observacions siguin més representatius, totes les
observacions les realitzaré a la tarda o al capvespre, tenint en compte que les llebres
són animals d’hàbits nocturns i la major part del dia estan amagades a darrera la
gàbia. Durant el dia procuraré no acostar-m’hi gaire per tal de molestar-les el menys
possible.
A la gàbia hi ha dues llebres, un mascle i una femella. Són exemplars de llebres
europees nascudes a principis d’any i, a l’hora de triar-les, he tingut en compte que la
femella sigui més gran que el mascle, ja que si el mascle és més gran que la femella,
al sentir-se superior a ella, la vol dominar i la maltracta. Partint d’això, he procurat que
la femella sigui més gran que el mascle.
Aquestes llebres procedeixen d’un criador de llebres de Sant Joan les Abadesses i les
dues són filles de llebres capturades en llibertat.
Quan feia la recerca bibliogràfica de la llebre vaig observar que a diversos llibres
parlaven que les llebres eren uns animals molt propensos a agafar alteracions
gàstriques, ja sigui per l’aigua que veuen o pel menjar que mengen. És per això que he
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posat una plataforma metàl·lica a sota la gàbia perquè sigui més fàcil netejar els
excrements i pugui observar millor anomalies en els seus excrements.
Mides de la gàbia:
Alçada: 150 cm davant
125 cm darrere
Amplada: 203 cm
Llargada: 122 cm
Menjadora: 36 x 40 cm
Reixa part davant: 90 x 63 cm
Porta davant: 29 x 40 cm
Portes darrere: 30 x 30 cm (les dues)
Compartiments darrere: 70 X 50 cm

Menjadora

Compartiment llebretons: 70 X 40 cm
Entrada compartiment llebretons: 10 X 7 cm
Teulada: 2’10 x 1’75 cm

Compartiment on crien les llebres

Portes del darrere

Entrada al compartiment dels llebretons. Aquesta
entrada està construïda expressament perquè hi ha
mascles molt agressius que serien capaços de matar
a les cries. D’aquesta manera, els llebretons es
poden escapar per aquest forat.
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La gàbia també té una menjadora per posar-hi el
pinso. Aquesta menjadora està incorporada a la
porta principal.

Al lateral de la gàbia hi ha una bevedora.
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Els aliments
Pinso
Els pinso que dono a les llebres és un pinso de conills de la marca Ganador. Al mercat
no hi ha pinsos especials per a llebres, sinó que la majoria de criadors fan servir
pinsos de conills per criar les llebres, ja que l’alimentació del conill i de la llebre no són
tan diferents.

Pinso que mengen les llebres

Cols
Les cols que mengen les llebres són conreades al nostre hort ,i abans de donar-les-hi,
les arrenco i les deixo assecar una mica.

Plantació de cols

Col del nostre hort
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Userda
La userda l’ha recollit el meu avi, en tenia d’embalada de principis d’any d’un camp
que havia segat i me n’ha donat dues bales.

Bala d’userda
Pa
Les barres de pa que mengen són de les restes que sobren de casa. Preferiblement és
millor donar-los-hi sec, ja que així el poden rosegar.

Pa sec
Saula
La saula la vaig a arrencar al costat del riu Ter en el seu pas per Sant Pau de
Segúries. En aquest tram de riu hi abunda molt aquest tipus d’arbre.

Aigua Fulles de saula

Troncs de saula donats a les llebres

L’aigua que beuen és aigua clorada de l’aixeta. Al principi creia que era millor que
beguessin aigua d’alguna font però em van aconsellar l’aigua de consum a la llar ja
que el clor no els feia mal i que les aigües d’alguna font els podien fer agafar diarrees.
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4.2 SORTIDES DE CAMP
Per comprovar l’estat actual de la població de llebres de la Vall de Camprodon, he
realitzat un estudi, a través de diferents sortides, d’una zona que fou repoblada per
llebres en un projecte de la Societat de Caça de la Vall de Camprodon als anys 70.

La zona que està englobada dins de la traça vermella serà la indicada per
realitzar les observacions

Material per realitzar les sortides diürnes i nocturnes:
-

Focus nocturn
Brúixola
Mapa
Paper i llapis
Càmera de fotos
Càmera de video
Bosses per recollir mostres
Acompanyant
Guants
Frontal
Pinces
Capreta
Prismàtics

Focus Rexer
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La zona escollida és una zona de Freixenet, que pertany al municipi de Camprodon i
que està situada a prop del municipi de Molló.
El punt més alt de la zona a estudiar fa 1364 metres d’altitud, mentre que el punt més
baix està a 971 metres.
La majoria dels habitants de Freixenet es dediquen a l’agricultura i a la ramaderia i
molts d’ells tenen camps plantats amb farratges de diferents classes. Aquests camps
són propicis perquè un animal com la llebre els pasturi durant la nit.
L’objectiu era realitzar diverses sortides en aquestes zones per tal de poder veure el
comportament de les llebres en llibertat i intentar realitzar un cens.
A les sortides, que he realitzat al capvespre o al vespre, he utilitzat un focus nocturn
Rexer, molt potent, que quan té la bateria plena, a 200 metres de distància fa un
diàmetre de 4 metres de llum i he anat sempre acompanyat del meu pare, un gran
amant de la natura, que m’aconsellà en tot moment.
També he realitzat sortides diürnes a les diferents zones per observar possibles
rastres de llebres (jaços, excrements, pelatge...).
Aquestes sortides diürnes han servit especialment per trobar jaços de llebres. Per ferho, quan es troben excrements de llebres, s’inicia el rastreig de jaços en un radi
d’aproximadament un quilòmetre, per així realitzar-ne un recompte.
Abans de sortir de casa, es disposa de la ruta que s’ha seguit aquell dia per estudiar la
zona i, una vegada a la zona, la seguiré i aniré anotant totes les observacions en un
full, per després passar-ho en net, anotant-hi també les observacions que hauré fet
durant cada sortida.
En principi pretenia fer una sola zona, però al començar a traçar les rutes per estudiarla, m’he adonat que aquesta zona era molt gran i he decidit, que per tal de facilitar el
cens i l’estudi de llebres, dividir-la en cinc zones petites.
He dividit aquestes cinc zones tenint en compte diferents factors ambientals i geològics
(en funció dels conreus, de la vegetació, dels vessants de la muntanya i dels cursos
d’aigua...) de manera que les zones han quedat distribuïdes de la següent manera:

1
2

4

3

5
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4.3 ENQUESTES
Per tal d’ampliar el meu coneixement sobre la població de llebres a la Vall de
Camprodon he realitzat enquestes a deu caçadors de llebres de la Vall de Camprodon
que acostumen a caçar a la zona de Freixenet, on he realitzat el treball de camp
d’aquest treball. Aquests caçadors representen un 40% dels caçadors de la Vall.
L’enquesta és la següent:

La llebre a la Vall de Camprodon
Aquest qüestionari va dirigit als llebrers de la Vall de Camprodon per tal d’avaluar l’estat
de la població de llebres a la zona de Freixenet.
Nom:
Edat:
Població:
- Nombre de persones amb qui caça la llebre:
- Nombre de gossos amb què heu anat a caçar la temporada anterior:
- Nombre de llebres caçades aquesta temporada anterior a la Vall de Camprodon i a
Freixenet:
- Quants dies a la setmana va a caçar la llebre?
- L’augment del nombre de cabirols i guineus ha fet que no es cacin tantes llebres?
- Creu que la zona de Freixenet disposa d’una bona, acceptable o mala població de
llebres?
- Cada any es cacen menys llebres i per què?
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4.4 ENTREVISTES
A banda de les enquestes també he trobat interessant realitzar entrevistes a una sèrie
persones relacionades amb la llebre, ja sigui perquè la cacen, la crien o perquè porten
tota la vida voltant per les muntanyes de la Vall i en concret per la zona a estudiar,
Freixenet, i que com jo, han quedat fascinats per aquest lepòrid.
He escollit persones relacionades d’una manera diferent amb la llebre per poder
conèixer diferents punts de vista.
Les persones entrevistades són membres de la societat de caçadors, caçadors,
pagesos, criadors de llebres i gent que ha estat relacionada amb projectes de cria i
reintroducció de llebres.
A cada persona li he fet diferents preguntes, en funció de la informació que vulgui
obtenir de cadascuna, però, n’hi ha cinc d’iguals per a tots:
- Creu que la Vall disposa d’una bona població de llebres?
- Quan hi havia més llebres, ara o fa 20 anys? Per quins motius?
- Coneix cap malaltia que afecti o hagi afectat la població de llebres de la Vall?
- És la llebre l’animal més ràpid que viu als nostres boscos?
- Quin futur li veu a la població de llebres de la Vall de Camprodon?
En total s’ha entrevistat a sis persones, els escollits per fer les entrevistes són:
Francesc Barri (excriador de llebres i expresident de la societat de caçadors de
Camprodon), Jordi Aspar (caçador), Jordi Martín (criador de conills i amant de la
muntanya), Joan Guillaumes (pagès i amant de la muntanya) i Jaume Pairó i Joan
Planella (tots dos caçadors experimentats de llebres)
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5. RESULTATS
5.1 Cria de la parella de les llebres
A l’introduir la femella uns dies abans que el mascle, aquesta ha marcat el territori i ha
mostrat un comportament agressiu envers el mascle que ha anat a menys a mesura
que han anat passant els dies.

5.1.1 Mides de les llebres:
Mascle
Orelles: 16’1 cm.
Cap (del musell a l’occipital): 11’6 cm.
Potes anteriors: 23’5 cm.
Potes posteriors: 25’2 cm.
Cos: 35’7 cm.
Cua: 7’8 cm.
Pes: 3’37 Kg

Descripció:
Visualment el mascle és lleugerament més petit que la femella. Presenta el color típic
de les llebres, un marró-groguenc a tot el cos, excepte la cua i el ventre que són de
color blanc. El musell, la punta de les orelles i la de la cua són negres.
El mascle és més tranquil que la femella i més dòcil. No se’l veu tan nerviós i bona part
del dia resta amagat al compartiment de darrera. Tot i això, també molts dies al matí o
al capvespre he observat com es passeja per la gàbia o com rosega els troncs del dia
anterior.
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Femella
Orelles: 16’8 cm.
Cap (del musell a l’occipital): 12’5 cm.
Potes anteriors: 23’5 cm.
Potes posteriors: 25’8 cm.
Cos: 45’7 cm.
Cua: 7’9 cm.
Pes: 3’37 Kg
Descripció:
Visualment la femella és lleugerament més gran que el mascle. Com el mascle,
presenta el color típic de les llebres, un marró-groguenc a el cos excepte la cua i el
ventre que són de color blanc. El musell, la punta de les orelles i la de la cua són
negres.
És més nerviosa que el mascle i també s’incomoda més que aquest davant la
presència dels humans. De dia molt rarament es veu a voltar per la gàbia, sinó que
resta amagada al compartiment de darrera i només surt quan sent que li porto el
menjar. A les nits sí que surt del compartiment i salta per tota la gàbia per estirar les
cames.
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5.1.2 Seguiment de la parella de llebres
Taules de seguiment
Juliol
Data

Hora

Divendres 1

19:42

- 400g. de pinso
- Una fulla de col
- 0’2l. d’aigua

Alimentació

Dissabte 2

19:23

- 400g. de pinso
- Userda seca (300g)
-0’15l. d’aigua

Diumenge 3

19:58

Dilluns 4

Comportament

Observacions
- Excrements
normals.
- Bona adaptació.

- 400g. de pinso
- Una fulla de col
- Pa sec (100g)
- 0’2l. d’aigua

- La parella s’ha
adaptat força bé a la
gàbia, però es
mostren una mica
nerviosos.
- S’han calmat
respecte el dia
anterior. Entre elles
no hi he apreciat cap
conflicte ni agressió.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.

19:43

- 400g. de pinso
- 2 pastanagues
- 0’1l d’aigua

- La femella es troba
més nerviosa que el
mascle.

- Excrements
normals.

Dimarts 5

20:02

- 400g. de pinso
- Userda seca (300g)
- 0’2l. d’aigua

- El mascle estava
situat a la part central
de la gàbia esperant
que li donés menjar.

- Excrements
normals.

Dimecres 6

20:34

- 400g. de pinso
- Userda seca (300g)
-0’15l. d’aigua

- Les dues estaven
amb les orelles
obertes esperant que
els portés el menjar.

- Excrements
normals.

Dijous 7

19:36

Divendres 8

19:23

- 400g. de pinso
- 2 pastanagues
- Pa sec (100g)
- 0’10l. d’aigua
- 400g. de pinso
- 0’35l. d’aigua

Dissabte 9

20:08

- 400g. de pinso
- Userda seca (300g)
-0’15l. d’aigua

- Totes dues es
troben amagades al
compartiment de
darrera.
- La femella estava
rosegant un tronc de
saula del dia anterior.
Encara no s’han
acostumat a la
presència d’humans i
en veure’m fugen.
- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.

- Excrements
normals.
- Els hi agrada
rosegar el pa sec.
- Excrements
normals.
- Provablement
avui han begut
més aigua perquè
no els hi he donat
vegetals.
- Excrements
normals.

Diumenge 10

20:22

- 400g. de pinso

- Les dues es troben

- Excrements

- Excrements
normals.
- Es mengen tot el
que els hi poso.
- Excrements
normals.
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- 2 pastanagues
-0’15l. d’aigua
Dilluns 11

19:39

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

Dimarts 12

19:59

400g. de pinso
- Una fulla de col
- 0’2l. d’aigua

Dimecres 13

20:21

- 400g. de pinso
- Userda seca (300g)
-0’15l. d’aigua

Dijous 14

20:11

- 400g. de pinso
- Una fulla de col
- 0’2l. d’aigua

Divendres 15

20:18

- 400g. de pinso
- 0’15l. d’aigua

Dissabte 16

19:03

- 400g. de pinso
- Userda seca (300g)
-0’15l. d’aigua

Diumenge 17

20:23

400g. de pinso
- Una fulla de col
- 0’2l. d’aigua

Dilluns 18

19:47

- 400g. de pinso
Userda seca (300g)
-0’15l. d’aigua

Dimarts 19

19:09

- 400g. de pinso
- Pa sec (100g)
- 0’10l. d’aigua

Dimecres 20

19:50

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

Dijous 21

19:44

- 400g. de pinso
- 0’15l. d’aigua

Divendres 22

20:12

400g. de pinso
- Una fulla de col
- 0’2l. d’aigua

Dissabte 23

20:09

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

amagades al
compartiment de
darrera.
- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Esperaven que els
portés el menjar. Les
sentia a saltar per la
gàbia.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- S’estan acostumant
a la presència dels
humans, ja no em
tenen tanta por i m’hi
puc acostar més.
- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca. En veure’m
fugen.
- Les dues llebres
estaven alterades i
corrien per tota la
gàbia. En veure’m
s’han amagat.
- Esperaven que els
hi portés el menjar.
Saltaven esverades.

normals.

- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.

- Excrements
normals.

- Les dues es troben
amagades al
compartiment de

- Excrements
normals.

- Excrements
normals.
- Excrements
normals.

- Excrements
normals.

- Excrements
normals.

- Excrements
normals.
- La fulla de col els
hi agrada més que
el pinso
- Excrements
normals.

- Excrements
normals.

- Excrements
normals.

- Excrements
normals.
- Excrements
normals.

- Excrements
normals.
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Diumenge 24

20:24

Dilluns 25

20:10

Dimarts 26

19:05

- 400g. de pinso
- Userda seca (300g)
-0’15l. d’aigua

Dimecres 27

20:28

-400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

Dijous 28

19:24

- 400g. de pinso
- Una fulla de col
- 0’2l. d’aigua

Divendres 29

19:57

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

Dissabte 30

20:04

- 400g. de pinso
- Pa sec (250g)
- 0’2l. d’aigua

Diumenge 31

20:11

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

- 400g. de pinso
- Troncs per rosegar
- 0’2l. d’aigua
- 400g. de pinso
- Una fulla de col
- 0’2l. d’aigua

darrera.
- Esperaven que els
portés el menjar.
- Les dues llebres
estaven molt
nervioses i corrien
per tota la gàbia.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Esperaven que els
portés el menjar.
Com de costum, en
veure’m s’amaguen.

- Excrements
normals.
- Excrements
normals.
- Els hi agrada
rosegar troncs de
saula.
- Excrements
normals.

- Excrements
normals.

- Excrements
normals.

- El mascle es troba
bevent aigua i la
femella amagada
està amagada al
compartiment de
darrera.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.

- Excrements
normals.

- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.

- Excrements
normals.

- Excrements
normals.
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Agost
Data

Hora

Alimentació

Comportament

Observacions

- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- El mascle s’ha deixat
tocar i no s’ha posat
nerviós. Ja estan més
domesticades i s’han
adaptat bé durant el
primer mes.
- Esperaven que els
portés el menjar.

- Excrements normals.

- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.

- Excrements normals.

- La femella estava
nerviosa i el mascle
amagat al
compartiment de
darrera.
- Esperaven que els
portés el menjar. En
veure’m no fugen,
només quan m’hi
acosto.
- La femella domina al
mascle, sempre és la
primera de menjar i el
mascle accepta
resignat.
- Les dues estaven
nervioses. Se les
notava alterades.
- La femella es troba
més nerviosa que el
mascle.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.

- Excrements normals.
- Provablement avui
han begut més aigua
perquè no els hi he
donat vegetals.
- Excrements normals.

Dilluns 1

19:46

- 400g. de pinso
- Dues fulles de col
- 0’2l. d’aigua

Dimarts 2

20:11

- 400g. de pinso
- Userda seca (400g)
-0’15l. d’aigua

Dimecres 3

20:23

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

Dijous 4

19:09

- 400g. de pinso
- Troncs per rosegar
- 0’2l. d’aigua

Divendres 5

21:04

- 400g. de pinso
- Pa sec (250g)
- 0’2l. d’aigua

Dissabte 6

20:23

- 400g. de pinso
- 0’3l. d’aigua

Diumenge 7

19:34

- 400g. de pinso
- Dues fulles de col
- 0’1’5l. d’aigua

Dilluns 8

19:55

- 400g. de pinso
- Pa sec (250g)
- 0’10l. d’aigua

Dimarts 9

19:41

Dimecres 10

19:31

- 400g. de pinso
- Troncs per rosegar
- 0’2l. d’aigua
- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

Dijous 11

20:03

- 400g. de pinso
- Dues fulles de col
- 0’2l. d’aigua

- Excrements normals.

- Excrements normals.

- Excrements normals.

- Excrements normals.

- Excrements normals.

- Excrements normals.

- Excrements normals.
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Divendres 12

21:12

- 400g. de pinso
- Userda seca (400g)
-0’15l. d’aigua

- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.

- Excrements normals.

Dissabte 13

20:11

- 400g. de pinso
- Troncs per rosegar
- 0’2l. d’aigua

- Excrements normals.

Diumenge 14

19:14

- 400g. de pinso
- Dues fulles de col
- 0’2l. d’aigua

Dilluns 15

19:23

- 400g. de pinso
- Pa sec (250g)
- 0’2l. d’aigua

- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Esperaven que els
portés el menjar. En
veure’m s’amaguen.

Dimarts 16

19:28

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

- Excrements normals.

Dimecres 17

19:39

- 400g. de pinso
- Pa sec (250g)
- 0’10l. d’aigua

Dijous 18

20:54

- 400g. de pinso
- Dues fulles de col
- 0’2l. d’aigua

- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- La femella li rascava
l’esquena al mascle
amb els incisius.

Divendres 19

20:43

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

- Esperaven que els
portés el menjar.

- Excrements normals.

Dissabte 20

20:21

20:12

Dilluns 22

20:05

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

Dimarts 23

20:56

- 400g. de pinso
- Dues fulles de col
- 0’2l. d’aigua

- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.
- Esperaven que els
portés el menjar.

- Excrements normals.

Diumenge 21

- 400g. de pinso
- Troncs per rosegar
- 0’2l. d’aigua
- 400g. de pinso
- Userda seca (400g)
-0’15l. d’aigua

Dimecres 24

19:23

- 400g. de pinso
- Pa sec (200g)
- 0’10l. d’aigua

- Excrements normals.

Dijous 25

19:08

- 400g. de pinso
- Userda seca (400g)
-0’15l. d’aigua

- El mascle rosegava
troncs de col del dia
anterior. Es nota que
té gana.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.

- Excrements normals.

- Excrements normals.
- Els hi agrada rosegar
el pa sec

- Excrements normals.

- Excrements normals.

- Excrements normals.
- Els hi agrada rosegar
troncs.
- Excrements normals.

- Excrements normals.

- Excrements normals.
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Divendres 26

19:29

Dissabte 27

20:04

Diumenge 28

20:12

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

Dilluns 29

21:01

- 400g. de pinso
- Userda seca (400g)
-0’15l. d’aigua

Dimarts 30

19:29

- 400g. de pinso
- Dues fulles de col
- 0’2l. d’aigua

Dimecres 31

19:13

- 400g. de pinso
- 0’2l. d’aigua

- 400g. de pinso
- Troncs per rosegar
- 0’2l. d’aigua
- 400g. de pinso
- Dues fulles de col
- 0’2l. d’aigua

- Esperaven que els
portés el menjar.

- Excrements normals.

- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.
- El mascle està ajagut
i la femella beu aigua
aprofitant que ha
marxat el sol.
- Les dues es troben
amagades al
compartiment de
darrera.
- Es trobaven
tranquil·les prenent la
fresca.

- Excrements normals.

- Excrements normals.

- Excrements normals.

- Excrements normals.

- Excrements normals.
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Alimentació

Menjar mes juliol

13%
7%

Pinso
Vegetals
Aigua

20%

60%

Altres

La dieta de les llebres durant aquest primer mes d’estar a la gàbia es basa en un 60%
de pinso, un 20% de vegetals (cols, userda, pastanagues...), un 13% d’altres, que
correspondrien a troncs de saula per rosegar, pa sec i un 7% d’aigua.
Cada dia els donava 400g. de pinso i anava variant els vegetals en funció dels dies.
També a vegades els hi posava troncs de saula i pa perquè les llebres tenen els
incisius de creixement continu i els hi va bé rosegar.
De moment sembla que els dono les proporcions adequades i el menjar adequat, ja
que no he observat en cap moment cap alteració gàstrica per part de la parella de
llebres i els excrements són sempre normals, de manera que durant el següent mes
d’agost no variaran gaire els percentatges ni les proporcions del menjar.

Menjar mes d'agost
12%
Pinso

6%

Vegetals

53%
29%

Aigua
Altres

La dieta de les llebres durant aquest segon mes d’estar a la gàbia es basa en un 53%
de pinso, un 29% de vegetals (cols, userda, pastanagues...), un 12% d’altres, que
correspondrien a troncs de saula per rosegar, pa sec... i un 6% d’aigua.
Durant el mes d’agost he mantingut la ració de pinso que els donava (400g.) i n’he
augmentat la ració de vegetals i d’altres, en concret de pa sec i troncs per rosegar.
Podem observar com el consum d’aigua ha disminuït respecte el mes de juliol ( d’un
2% a un 1%). Això pot ser degut al fet d’haver augmentat la ració de vegetals, ja que
he passat a donar 2 fulles de cols enlloc d’una i he augmentat a 400g la quantitat
d’userda.

46

La llebre a la Vall de Camprodon

Comportament
Durant aquests dos mesos he pogut seguir atentament l’evolució de la parella de
llebres.
Les llebres, tot i estar en una gàbia, no deixen de tenir l’instint animal i el primer que
fan quan et veuen és amagar-se.
Són animals nocturns i el fet d’estar tancades en una gàbia no els ha alterat aquest fet.
Durant tota la nit es passegen i al matí quan surt el sol, o al capvespre, els agrada
saltar i córrer per estirar les cames. La resta del dia estan amagades als
compartiments de darrera. Darrerament, però, s’han mostrat més confiades, i en
algunes ocasions, s’han pogut veure estirades i tranquil·les a la part del davant de la
gàbia.
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5.2 SORTIDES DE CAMP
5.2.1 Zona 1
La zona 1 engloba el Pla d’en Sala, Camperols i el Puig d’Allí i és la zona situada a
més altitud que estudiaré. Aquesta zona va dels 1291 metres als 1364 metres d’altitud.
És una zona que està dividida per una pista forestal. La part de sobre la pista està
encarada al nord-est i la part que està situada sota la carretera està encarada al Sud.
A la part superior de la pista hi abunden ginestes i falgueres, tot i que també hi podem
trobar freixes i pollancres. Pel contrari, a la zona situada a la part inferior de la pista
només hi trobem falgueres, ginestes i freixes a la vora dels camps.
Hi trobem sis camps, dos dels quals estan sembrats amb civada i la resta estan
sembrats amb herba de prat. Fa uns anys un pagès de la zona hi tenia un hort amb
cols i va haver de deixar de plantar-hi perquè les llebres se’ls hi menjaven.

Pista forestal
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Imatges zona 1

Camps de Puig d’Allí

El pla d’en Sala

Els Camperols

Imatge global de la zona
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Primera sortida
Data: Diumenge 19 de juny de 2011
Hora: De 22:11 a 22:32
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe a la partió entre el Camp de l’Arç (zona 2) i el Puig d’Allí (zona 1) i
ens hem posat a caminar en direcció al Pla d’en Sala. Quan hi hem arribat hem vist
que encara havien de tallar el camp i la civada feia aproximadament 50cm d’alçada, de
manera que era impossible veure cap animal i ens hem vist obligats a recular direcció
al Puig d’Allí.
Allà ens hem tornat a veure sorpresos per l’alçada de l’herba dels prats del Puig d’Allí i
també del prat dels Camperols.
Aquesta zona és la més elevada a estudiar i és la que el pagès tarda més a tallar els
prats ja que l’herba tarda més a créixer degut a que a l’abril hi havia els ramats
pasturant.
Fins que no tallin els prats no podrem realitzar cap més sortida en aquesta zona.

Animals vistos: Cap
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Segona sortida
Data: Divendres 8 de juliol de 2011
Hora: De 21:29 a 22:37
Observacions/Recorregut:
L’última sortida que vam realitzar en aquesta zona no vam poder veure cap animal ja
que els prats encara estaven per segar. De l’última sortida a ara, han passat 20 dies i
l’únic camp que queda per segar és el Pla d’en Sala, de manera que hem realitzat la
sortida per tots els plans del Puig d’Allí i el Camperols.
Aquesta vegada hem deixat el cotxe a un aparcament que hi ha abans d’entrar als
prats del Puig d’Allí i hem agafat un camí que voreja els camps per la banda esquerra.
No hem pogut observar cap animal en els camps encarats a la zona oest dels Puig
d’Allí, de manera que hem arribat al Camperols. Al Camperols, només d’enfocar amb
el focus rexer hem observat dos ulls que reflectien amb la llum. Hem intentat acostarnos-hi una mica per sobre l’animal i quan ha vist els nostres moviments ha marxat
ràpidament. Quan marxava hem pogut veure que era una guineu que estava caçant
talps aprofitant que el camp estava segat.
Hem seguit el camí que envolta els camps i al cap de poc, a l’únic camp del Puig d’Allí
que dóna a la cara est hem pogut observar una llebre com pasturava a l’extrem del
camp. (Els pagesos de la zona li diuen el Camp del Bac).
Pasturava tranquil·lament, aixecant només el cap de tant en tant i sense fer cas de la
llum amb què l’estàvem enfocant. Era una llebre d’uns 3Kg aproximadament i la
teníem a trenta metres de distància. Hem provat de fer-li una foto, però aquesta, surt
massa fosca. Al cap d’estar dos minuts pasturant, ha fet un bot i ha saltat del camp a
la part bruta. No sembla que s’hagi vist obstaculitzada per la nostra presència, ja que
estava molt tranquil·la, de manera que aquesta deuria ser la seva intenció.
Durant l’estona que l’he estat observant he pogut veure com pasturava molt tranquil·la
i m’ha donat la sensació que no tenia cap por d’ésser atacada per un altre animal.
També he pogut observar com la llebre s’ha fregat una vegada la cara amb les potes
anteriors, com si hi hagués alguna cosa que l’impedís pasturar.
Una vegada hem perdut la llebre de vista, hem agafat la carretera principal i hem
tornat al cotxe, De tornada al cotxe no hem pogut observar cap animal en els camps
del Puig d’Allí que estan encarats a la cara sud.
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Animals vistos: Una guineu i una llebre.
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Tercera sortida
Data: Dissabte 9 de juliol de 2011
Hora: De 21:19 a 22:17
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe al Pla d’en Sala i l’hem voltat a peu i, tot i que hi creix una herba
molt tendre que és ideal per a les llebres, no hem vist cap rastre d’aquestes. Així
doncs, hem anat a voltar tots els plans del Puig d’Allí. Al primer camp no l’hem pogut
rastrejar, ja que encara s’havia de segar, però al segon hi hem vist una guineu que
tirava camp a través. Les guineus acostumen a caçar talps als camps recent tallats
com aquest, ja que poden veure molt bé quan el talp remou la terra i treu el cap, és
llavors quan el cacen. Seguidament hem acabat de rastrejar els camps del Puig d’Allí i
hem enfilat cap els Camperols per un camí que voreja els camps. Quan passàvem per
aquest camí hem sentit un soroll entre les bardisses i ens hem afanyat a enfocar amb
el focus, però ja era massa lluny. És possible que el soroll es tractés d’algun porc
senglar o d’algun cabirol. En tot cas, com que no hem vist res, no ho podem afirmar.
Finalment hem rastrejat sense èxit els Camperols i hem tornat al cotxe.

Animals vistos: Una guineu
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Sortida diürna

Data: Dimarts, 26 de juliol de 2011
Hora: de 8:12 a 8:56
Observacions/Recorregut:
En aquesta sortida diürna pretenc observar els possibles rastres de llebres. Només de
deixar el cotxe, al marge dret de la pista hem pogut observar excrements de guineu.
Els excrements no eren d’aquesta nit ja que la seva part externa havia adquirit un color
negrós. Al tocar-lo amb un bastó, de dins encara era tou. És per això que he arribat a
la conclusió que era de fa dues nits, ja que no era prou tendre per ser d’aquesta nit, ni
prou sec per ser de més de dues nits enrera, tenint en compte que en aquesta època
de l’any s’assequen més ràpid. Aquesta guineu s’havia alimentat de fruits, ja que hi he
observat restes de roser de pastor (Rosa canina) i no hi havia restes de pèl ni d’ossos
d’animals.
Hem seguit tirant amunt direcció els Camperols, on des de la vora hem pogut divisar
barrigades de porc senglar. Les barrigades eren d’un sol porc, ja que només hi havia
quatre cops de nas, segurament en busca d’arrels o d’altres insectes. Els pagesos de
la zona sovint es queixen de les destrosses que causen els senglars en els conreus de
la zona, i és que si una porcada de senglars troba aliment en un camp, el pot
destrossar tot en només una nit. En aquest cas però, el senglar no deu haver trobat
aliment i la destrossa ha estat menor.
Així doncs, hem anat a voltar al Pla d’en Sala en el sentit de les agulles del rellotge i
m’ha estranyat no sentir a cantar cap guatlla, molt presents en aquesta època de l’any
per aquesta zona.
Finalment hem acabat de donar la volta al Puig d’Allí, trobant excrements de llebre al
costat de la carretera. Eren deu cagallons de llebre força antics, ja que presentaven un
color molt groguenc, que pertanyien d’una llebre adulta i ens mostraven que aquell
animal havia menjat molts aliments rics en fibra.
Hem buscat si n’hi havia més en un radi de 5 metres, ja que les llebres són animals de
costums i acostumen sempre a defecar a la mateixa zona, però no n’hem observat
més.

Excrements de llebre

Barrigall de porc senglar
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Excrements de guineu. Podem observar com aquesta
guineu s’ha alimentat de fruits, en concret de roser de
pastor(Rosa canina) , que li dóna aquest color taronja
tan característic.
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5.2.2 Zona 2
La zona 2 engloba el Camp de l’Arç, el Mascarells i el Puig d’Allí d’en Bola i d’en Rodó.
La part superior de la pista està encarada al nord-est i la part inferior de la pista està
encarada al Sud.
L’ altitud màxima de la zona és de 1323 metres i la mínima és de 1221 metres.
A la part superior de la pista hi abunden falgueres, ginestes, pollancres i freixes. A la
part inferior, hi trobem falgueres ginestes, bardisses i freixes al costat dels camps.
La zona està formada per sis camps, cinc d’ells sembrats amb herba de camp i un
sembrat amb civada.
Els pagesos remarquen que és una zona molt transitada per ocells ja que la Societat
de Caçadors hi va posar una menjadora automàtica que s’activa cinc minuts cada matí
per escampar gra i molts ocells van a menjar-ne. La menjadora va ser posada per
alimentar les perdius i les guatlles, molt freqüents en aquesta zona.
Els pagesos també afirmen que han vist altres animals com els cabirols aprofitar-se
d’aquesta menjadora i també han vist guineus que esperaven atentament, camuflades
al costat del prat, buscat algun ocell despistat per poder-lo caçar.

Pista Forestal
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Imatges zona 2

Puig d’Allí d’en Rodó

Puig d’Allí d’en Bola

Menjadora per perdius i guatlles

Camp de l’Arç
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Primera sortida
Data: Dissabte 2 de juliol de 2011
Hora: De 21:14 a 22:47
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe a la partió del Puig d’allí (zona 1) amb el Camp de l’Arç (zona 2) i
hem decidit voltar la zona en el sentit contrari de les agulles del rellotge, començant
pel Camp de l’Arç i els Mascarells, on no hi hem vist cap animal. Hem seguit vorejant
el camp i al Puig d’Allí d’en Rodó hem vist una guineu adulta a uns 200 metres. La
guineu estava caminant tranquil·lament pel camp, potser que estigués caçant i la
nostra presència l’hagués molestat. Deixem que la guineu segueixi fent el que feia i,
sense molestar-la més, hem agafat la pista forestal i ens hem dirigit al Puig d’Allí d’en
Bola, on no hi hem vist cap animal.

Animals vistos: Una guineu
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Segona sortida

Data: Dissabte, 30 de juliol de 2011
Hora: De 20:21 a 22:12
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe en el límit de la zona 2 amb la 3 i hem seguit la pista forestal a
peu. L’última vegada vam deixar el cotxe en el límit de la zona 1 amb la 2 i vam
rastrejar la zona en el sentit contrari de les agulles del rellotge. Aquesta vegada també
ho hem en el mateix sentit,
Així que hem començat a caminar, hem seguit la pista amunt fins arribar al Puig d’Allí
d’en Bola, on no hi hem pogut observar cap animal, tot i la userda tendre que hi creix.
Així doncs hem seguit fins arribar al límit de la zona 2 amb la 1 i hem agafat un
caminet que baixa pel camp de l’Arç cap als Mascarells. En cap d’aquests dos camps
no hem tingut la sort de veure cap animal tot i enfocar a cada racó.
Després hem vorejat el Puig d’Allí d’en Rodó i hem enfocat el camp des de baix. Hem
pogut observar com una au s’ha aixecat ràpidament del camp, fent impossible que la
poguéssim distingir i només en ha permès sentir el soroll del seu aleteig a l’aixecar el
vol. És possible que fos un duc o alguna altre au rapinyaire d’hàbits nocturns.
Seguidament hem tornat al cotxe.

Animals vistos: Una au d’hàbits nocturns
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Tercera sortida

Data: Diumenge, 31 de juliol de 2011
Hora: De 21:01 a 22:02
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe a la partió entre les zones 1 i 2 per rastrejar aquesta última. Hem
iniciat el rastrejos per la part superior del Camp de l’Arç i hem seguit fins arribar a la
zona inferior del mateix camp, on hi havia una guineu que caçava talps al mig del
camp. És possible que sigui la mateixa guineu que vam veure durant la primera sortida
al Puig d’Allí d’en Rodó. Deixant de banda la guineu, seguim la nostra ruta cap al Puig
d’Allí d’en Rodó i més tard enfilant pista forestal amunt cap al Puig d’Allí d’en Bola, on
al mig del camp hi havia una llebre pasturant el redall tendre. Era ja una llebre grossa,
que quedava pràcticament tapada per l’alçada de la userda, la qual moltes vegades la
tapava completament i només li sortien per sobre les orelles.
Finalment hem acabat de donar la volta al camp i hem tornat al cotxe.

Animals vistos: Una llebre i una guineu.
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Sortida diürna
Data: Dilluns, 1 d’agost del 2011
Hora: De 7:56 a 9:05
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe en el límit de la zona 2 amb la 3 i hem seguit pista amunt. A les
sortides nocturnes no podem sortir dels camins i els hem de seguir per no desviar-nos,
de manera que ens limiten una mica el recorregut. És per això que a les sortides
diürnes podem passar per zones que a la nit seria perillós passar-hi. D’aquesta
manera, hem sortit de la pista forestal i hem pujat a un turó que permet veure molt bé
la zona. A dalt hem observat excrements de llebre i de guineu. Els excrements
d’ambdues espècies estaven separats per pocs metres. Els excrements de guineu
eren antics i costava veure de què s’havia alimentat. Pel que fa als excrements de
llebre, estaven situats a sobre unes roques i tots semblaven d’una sola llebre adulta. El
fet de trobar tants excrements en un mateix lloc, indica que per aquella zona hi habita
una llebre. Segurament ha de tenir algun jaç per aquest turó, ja que tota la resta de la
zona són camps, però l’hem buscat per tot el turó i no l’hem trobat. Pot ser que tingui
els jaços al marge d’algun camp o que els tingui tan amagats que no els hem sabut
trobar.
Així doncs, hem acabat de baixar del turó i hem voltat pel marge Els Mascarells i el
Camp de l’Arç, atents a qualsevol possible rastre de llebre que no s’ha acabat donant.
Tampoc hem observat cap rastre al Puig d’Allí d’en Rodó i al Puig d’Allí d’en Bola no
l’hem pogut rastrejar degut a que encara està per segar i l’herba està massa alta.

Excrements de guineu

Excrements de llebre
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Turó

Rastreig dels jaços
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5.2.3 Zona 3
La zona 3 engloba les masies de Can Bola i Cruanyes i tots els camps del voltant
d’aquestes dues cases; el Serrat, el Pla de la Serra, el Serrat Rodó i el Prat de la
Condessa.
L’alçada màxima de la zona és de 1247 metres i la mínima de 1083 metres.
És una zona plena de conreus i en la qual els arbres i els arbusts hi són poc freqüents
i estan situats al voltant dels camps. Podem trobar-hi freixes i pollancres, així com
algun avellaner, bardisses i falgueres en algun marge.
La part superior de la pista forestal està encarada a l’Est i la part inferior està encarada
a l’Oest.
En aquesta zona és provable que hi pugui observar algun conill, ja que va ser una de
les zones elegides per a la campanya de reintroducció de conills de la Societat de
Caçadors. Aquest fet, pot fer també que les llebres no freqüentin gaire aquesta zona.

Pista forestal
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Imatges zona 3

Pla de la Serra

Serrat Rodó

El Serrat

Prat de la Condessa
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Primera sortida
Data: Divendres 17 de juny de 2011
Hora: De 21:36 a 22: 49
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe i ens hem posat a caminar direcció la masia de Can Bola. Pel
camí hem rastrejat el prat de la Condessa, situat a sota la masia de Can Bola i no hi
hem vist cap animal, de manera que decidim tirar un tros més amunt, cap els camps
que hi ha per sobre la casa i reben el nom de Pla de la Serra.
Una vegada hi hem arribat, enfoquem el focus al camp i hi podem deduir dos ulls com
dues perles que brillen al final del camp amb la llum del focus. No hi ha cap dubte que
allà hi ha una animal.
Decidim acostar-nos silenciosament per la banda de sota el camp i quan el tornem a
enfocar novament podem observar que l’animal es tracta d’un lepòrid. D’entrada
pensem que és una llebre però a mesura que ens hi anem fixant podem observar com
l’animal té les orelles més petites i les potes de darrera més curtes. Per sortir de
dubtes ens hi acabem d’acostar encara més i l’animal se’ns queda mirant a
aproximadament 50 metres. Tornem a enfocar. Ara si, sens dubte es tracta d’un conill
ja gran. Al principi degut a la seva mida ens havia fet pensar que era una llebre.
El conill se’ns queda mirant aproximadament mig minut enlluernat per la llum del focus
i se’n va fent salts petits.
Ara decidim baixar pels camps de sobre la masia de Cruanyes i al serrat de la casa.
Una altra vegada podem observar un conill, aquest no ens l’esperàvem i ens ha sortit a
vint metres, s’ha parat cinc segons i seguidament ha començat a córrer, de manera
que l’hem perdut de vista molt ràpid. Tot i això, degut a la proximitat que hi ha hagut
entre nosaltres i l’animal, podem afirmar que era un altre conill.
Seguim tirant avall i arribem a la masia de Cruanyes sense haver vist res més.
Agafem la carretera de tornada, rastregem el serrat i tornem al cotxe.

Animals vistos: Dos conills.
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Segona sortida
Data: Dissabte, 2 de juliol de 2011
Hora: De 20:32 a 21:57
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe a la masia de Can Bola i hem enfilat camí amunt direcció al Pla de
la Serra, on hem encès el focus per començar a rastrejar. No hem vist cap animal en
els primers camps, de manera que hem seguit un caminet estret que ens ha portat als
camps del Serrat de Cruanyes. Allà, un cop hi hem enfocat, hem pogut observar
quatre ulls que brillaven amb la llum del focus. Els teníem a 100 metres, de manera
que era impossible poder distingir de quins animals es tractava i ens hi hem acostat
fins a estar a uns 40 metres d’ells. Eren dos conills joves que pasturaven. No els
molestava la nostra presència i han seguit pasturant com si res. Eren dues cries
d’aquest any. Això demostra que en aquesta zona els conills s’han adaptat i s’han
reproduït amb èxit. Un cop els hem observat bé, els hem deixat que seguissin
pasturant i hem continuat el camí, que ens ha portat fins al Serrat d’en Rodó i el Prat
de la Condessa, on no hi hem pogut observar cap animal més.
Seguidament hem tornat cap a la masia de Can Bola per agafar el cotxe.

Animals vistos: Dos conills joves
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Tercera sortida
Data: Dissabte, 6 d’agost de 2011
Hora: De 20:12 a 21:23
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe al límit de la zona 5 amb la 3 per rastrejar aquesta última. Hem
enfilat pista forestal amunt, rastrejant el Prat de la Condessa i tots els marges dels
camps de la vora fins a arribar al Pla de la Serra. Allà no hi hem pogut observar res i
hem seguit un caminet avall fins arribar al Serrat d’en Rodó, on hi havia un conill
pasturant. Era molt curiós perquè el conill era gros i s’ha parat amb les orelles obertes
mirant-nos a uns 50 metres. Els conills solen anar en grup, de manera que hem
rastrejat bé per tot el serrat a veure si en podíem detectar cap més i, quan hem
comprovat que només n’hi havia un de sol, hem agafat el camí que volta per dalt el
Serrat d’en Rodó i hem tornat a agafar la pista forestal per tornar al cotxe.

Animals vistos: Un conill
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Sortida diürna
Data: Dimecres, 3 d’agost de 2011
Hora: De 8:30 a 9:55
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe al Prat de la Condessa, sota la masia de can Bola i hem enfilat
camí amunt cap al Pla de la Serra, on hem pogut observar-hi excrements de conills.
Els excrements de conill són inconfusibles amb els de llebre: són més petits, hi ha més
cagallons i són d’un color més fosc. Això m’acaba de confirmar que els dos lepòrids
que havia vist durant la primera sortida en aquesta zona eren conills.
Hem vorejat tot el camp i després hem anat direcció al Serrat. Allà, només d’arribar i a
plena llum del dia, a les 9:11, ens trobàvem a 50 metres de dos conills que pasturaven
tranquil·lament, sense que la nostre presència els molestés. Això m’ha estranyat molt
d’un conill, ja que es trobaven a camp obert i sense cap cau a la vora per refugiar-se.
Els conills tenen una gran velocitat d’arrencada, però en carrera no són tan ràpids com
les llebres, és per això que si ara alguna au rapinyaire decidís caçar-los, serien una
presa fàcil.
Han estat pasturant durant cinc minuts i des d’on els observava estava ple de
cagarades de conills. Els conills també tenen el costum, com les llebres, de defecar
sempre als mateixos llocs. Quan m’hi he acostat per tirar-los-hi una foto, han marxat
tranquil·lament cap al marge del camp, sense masses presses.
Hem seguit direcció a Mas Cruanyes i hem tornat al cotxe pel Serrat d’en Rodó, on no
hi hem observat cap rastre de conill ni de llebre.
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Excrements de conills

Conills observats durant la sortida diürna
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5.2.4 Zona 4
La zona 4 està situada sota el veïnat de Freixenet i engloba el mas El Guillot, la cara
nord del serrat de Queralbs (cara nord), la Costa, la Gabarra, el Quintà, la Closa
Llarga, la Solana i el Camp del Bac.
En aquesta zona hi ha vuit camps de conreu, un dels quals està plantat amb civada.
L’altitud màxima de la zona de 1235 metres i la més baixa és de 1077 metres.
La vegetació que més hi abunda són les falgueres, les ginestes i les bardisses. També
podem trobar un bosc de freixes a la Costa, d’avellaners a les parts més profundes de
la zona i boixos als llocs més humits.
Per aquesta zona també hi passa un torrent que només hi ha aigua quan hi ha pluges
torrencials o en èpoques molt plujoses com la primavera o la tardor.
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Imatges zona 4

El Quintà

La Closa del bac

Camp del bac

La Solana

Cara nord del serrat de Queralbs

La Costa
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Primera sortida
Data: Dijous 4 d’agost de 2011
Hora: De 20:21 a 21:48
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe al revolt que hi ha a sota la casa del Guillot i només de baixar del
cotxe hem encès el focus per rastrejar el camp del Quintà. Encara era una mica clar,
però no podíem veure bé els marges dels camps. Una vegada rastrejat sense èxit el
Quintà, hem enfilat carretera amunt tot rastrejant la Solana per la part inferior de la
carretera, i hem anat a voltar el Serrat de Queralbs sense tampoc observar-hi res.
Seguidament hem enfilat carretera amunt direcció el Veïnat de Freixenet i al cap de
100 metres d’agafar la carretera, ens ha saltat una llebre a 30 metres. L’hem vista
molts pocs segons, just el moment de travessar la carretera i anar cap al camp de la
Solana, segurament a pasturar. Tant a mi com al meu acompanyant ens ha semblat
una llebre gran, d’uns 3Kg. No ens esperàvem veure una llebre allà i hem seguit
rastrejant el camp de la Solana, aquesta vegada des de la part superior del camp per
veure si la podíem veure i, en comprovar que s’havia amagat al marge del camp o en
unes ginestes força espesses de la zona, l’hem deixada i hem seguit la carretera fins a
arribar al límit de la zona. Allà hem rastrejat La Closa Llarga i hem tornat pel camí que
havíem vingut fins a la casa del Guillot, on hem agafat un camí que travessa la casa i
ens ha portat directament al cotxe. Des del cotxe hem rastrejat una altra vegada sense
èxit el Quintà i també la Solana, la qual esperàvem veure-hi la llebre que havíem vist
anteriorment.

Animals vistos: Una llebre
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Segona sortida
Data: Diumenge, 7 d’agost de 2011
Hora: De 20:45 a 22:05
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe al Veïnat de Freixenet i hem agafat un camí de carros per anar a
rastrejar la Gabarra. Hem donat una volta per tot el camp i com que no hi hem
observat cap animal ni cap indici de l’activitat d’algun d’aquests, hem tornat pel mateix
camí i hem agafat la carretera direcció el Serrat de Queralbs. Pel camí hem rastrejat
sense èxit la Closa Llarga, la Solana i el Camp del bac. Però una vegada hem enfocat
el Serrat de Queralbs, hi hem vist una llebre que pasturava a uns 70 metres de
nosaltres.
Era una llebre jove, possiblement nascuda aquest any i que no deuria fer més de 2Kg.
La trobada ha estat breu, ja que només d’enfocar-la ha saltat cap a les ginestes i no
s’ha deixat veure més. Seguidament d’aquesta breu troballa amb la llebre, hem baixat
fins al revolt de sota el Guillot per rastrejar el Quintà i hem pujat pel camí que
comunica aquest revolt amb la casa del Guillot. Un cop al Guillot, hem agafat la
carretera i hem tornat al cotxe.

Animals vistos: Una llebre
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Tercera sortida
Data: Dilluns, 8 d’agost de 2011
Hora: De 20:49 a 21:45
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe al costat de la carretera en el seu pas per la Costa. Allà hem
iniciat la sortida i hem arribat al Quintà, on hem observat un cabirol pasturant a l’última
claror del dia. Era una femella jove i quan ens hem cansat d’observar-la, hem encès el
focus i hem reemprès la marxa, seguint el camí que travessa pel mig de la casa del
Guillot i anant direcció a la Closa Llarga, on després de donar-hi una volta, no hem
pogut observar-hi cap animal. Tornant hem anat a rastrejar el Camp del Bac i el Serrat
de Queralbs, on hem pogut veure una llebre que pasturava. Era la mateixa llebre que
havíem vist al mateix lloc durant la sortida anterior; una llebre jove que no arribava a 2
Kg. A diferència del dia anterior, hem pogut observar-la més temps. Durant l’estona
que ho hem fet, abans no s’amagués, hem pogut veure com pasturava en estat
d’alerta a qualsevol moviment que poguéssim fer. Quan s’ha amagat, hem seguit el
camí i hem baixar per la Costa fins d’arribar al cotxe.

Animals vistos: Un cabirol i una llebre
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Sortida diürna
Data: Dimarts, 9 d’agost de 2011
Hora: De 8:34 a 10:38
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe al revolt que hi ha a sota de la casa del Guillot i hem vorejat la
Solana per després travessar la carretera i enfilar per la Costa, direcció el Serrat de
Queralbs, on hi hem trobat excrements de diferents llebres. Un cop els hem trobat,
hem estudiat la zona amb la vista i hem començat a buscar el jaç per la cara oest, on a
uns 200 metres dels excrements hi havia un jaç de llebre. El jaç era força nou i
semblava ser força freqüentat per les llebres ja que encara hi havia pelatge i
excrements a la vora. Estava encarat al sud-est, situat sota d’unes falgueres.
Una vegada estudiat el jaç, em decanto cap a l’altra cara de la vessant, l’oest, per
veure si n’hi ha cap més i, efectivament, a només 50 metres del camp del Serrat de
Queralbs hi hem trobat un altre jaç. Aquest estava encarat al sud-oest, sota d’unes
ginestes. És provable que els dos jaços siguin de la mateixa llebre i que aquesta
n’utilitzi un o un altre en funció de les condicions climatològiques (vent, pluja...).
Després de trobar els dos jaços hem seguit cap al Camp del Bac, el Guillot i la Closa
Llarga, on hi hem tornat a trobar excrements de llebre, aquesta vegada però sense la
fortuna de trobar-ne el jaç, després de rastrejar exhaustament tot el bosc de la zona.
Seguidament hem agafat direcció la Gabarra on pel camí hi hem trobat excrements de
guineu. Aquesta guineu s’havia alimentat de vegetals, en concret de cireres, ja que
encara hi podíem observar els pinyols.
Finalment i després de rastrejar la Gabarra hem tornat al cotxe pel camí que travessa
la casa del Guillot.

Rastreig
dels jaços
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Jaç 1

Jaç 2
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5.2.5 Zona 5
La zona 5 engloba les masies de Teixó i els Solans, així com els camps de
Teixoneres, la cara sud del Serrat de Queralbs, el Transformador, la Closa d’en
Gironella i els dos trams de carretera d’el Girall dels ous i Rocacarella.
Aquesta és la zona a estudiar situada a menys altitud, el lloc més alt fa 1110 metres i
el més baix 971 metres.
Hi abunden boscos de pins i avets a la banda oest del camp de Teixoneres, roures a la
zona del Transformador
En aquesta zona hi passa també un rierol de règim regular ja que es nodreix de les
fonts de la zona. En aquest rierol s’hi poden observar truites i bernats pescaires
enfilats als arbres vigilant per veure si en poden pescar alguna de despistada.

Rierol
Deixalleria de la Vall
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Imatges zona 5

El transformador

Girall dels Ous

Closa d’en Gironella
Rierol que passa per aquesta zona

Cara sud del Serrat de Queralbs

Camps de Teixoneres
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Primera sortida
Data: Divendres, 22 de juliol de 2011
Hora: De 21:05 a 21:56
Observacions/Recorregut:
Hem agafat la C-38 direcció a Molló i quan hem arribat a l’altura de la deixalleria de la
Vall, hem agafat una pista forestal que puja cap al veïnat de Freixenet. Just travessar
la deixalleria, el camp següent, el Transformador, ja forma part de la zona 5, de
manera que sense baixar del cotxe, hem encès el focus per rastrejar el camp. No hi
havia res i hem seguit tirant amunt direcció el Veïnat de Freixenet. Mentre pujàvem
també hem rastrejat la Closa d’en Gironella, el Girall dels Ous i Rocacarella. A partir de
Rocacarella hem entrat en terreny de la zona 4, però per arribar al camp de
Teixoneres és necessari trepitjar aquesta zona. Així doncs, a partir de Rocacarella
hem apagat el focus i deixem aquesta zona per observar un altre dia.
Quan hem arribat al peu del Serrat de Queralbs, encara en la zona 4, hem deixat el
cotxe i ens hem posat a caminar fins que hem entrat a la zona 5. Aquí hem tornat a
encendre el focus i hem rastrejat sense èxit la cara sud del Serrat de Queralbs. Hem
seguit un camí força estret que s’acaba als camps de Teixoneres.
A Teixoneres els camps estan recent segats i hi hem donat una volta, d’oest a est,
també sense fortuna. Els camps estaven deserts i l’únic que hem vist han estat dues
cuques de llum, sempre agradables de veure.
Així doncs, després recular per anar a buscar el cotxe, hem fet el mateix recorregut de
tornada.
Avui no hi ha hagut la sort de poder veure cap animal.

Animals vistos: Cap
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Segona sortida
Data: Diumenge, 3 de juliol de 2011
Hora: De 20:05 a 21:58
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe a sota la casa dels Solans i ens hem dirigit als camps que hi ha a
sobre la casa direcció la masia de Teixó. Encara és de dia i de moment no ens fa falta
l’ ajuda del focus. Al ser encara clar, ens permet passar per camins força emboscats i
que a la nit seria perillós passar-hi. D’aquesta manera hem pujat als camps de
Teixoneres i quan hi hem arribat ja començava a fosquejar. Al camp situat més a sud,
hi hem pogut veure una ombra que estava quieta al mig del camp. Ens hi hem acostat,
hem encès el focus degut a l’escassa visibilitat i hem pogut observar que era una
llebre. Quan l’hem enfocat ha fet tres passos endavant i s’ha tornat a parar. Era una
llebre jove que no feia més de 2Kg i segurament era una cria d’aquest any. No
semblava que tingués la intenció de pasturar, ni tampoc de fugir corrents. L’hem
observat durant cinc minuts i després, per no interferir més en les seves activitats,
l’hem voltat per sota i hem acabat de donar tota la volta als camps, arribant fins a la
cara sud del Serrat de Queralbs, on no hi havia rastre de cap animal.
Finalment, després de rastrejar tots els camps, hem tornat al cotxe pel camí que hem
vingut.
Tornant al cotxe, als camps que hi ha per sobre la casa dels Solans, ens ha travessat
un cabirol per sorpresa. No era gaire gros i quan ens ha vist ha accelerat i s’ha ficat al
brut, entre les ginestes i falgueres del marge.

Animals vistos: Una llebre i un cabirol
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Tercera sortida
Data: Dilluns, 4 de juliol de 2011
Hora: De 20:12 a 21:23
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe al Girall dels Ous i hem enfilat per un camí que puja recte fins als
camps de Teixoneres, els quals, una vegada allà, els hem voltat per sota. Quan ja
érem a la part inferior del camp, hem enfocat al mig i hi havia una llebre saltant camp a
través. Sense adonar-nos li havíem passat molt a prop i s’havia espantat. És difícil
definir si era una llebre jove o gran perquè l’herba la tapava, però per la mida de les
orelles diria que era força gran. Així doncs, hem continuat resseguint els camps fins
arribar a dalt de tot del Serrat de Queralbs, on hem girat i hem rastrejat sense èxit
l’altra banda dels camps. Finalment hem agafat el mateix camí de tornada i hem tornat
al cotxe.

Animals vistos: Una llebre
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Sortida diürna
Data: Dimarts, 2 d’agost de 2011
Hora: De 7:56 a 9:22
Observacions/Recorregut:
Hem deixat el cotxe al Girall dels Ous i hem començat a caminar en direcció als camps
de Teixoneres. Com que a la nit abans havia plogut, hem vist petjades de cabirol al
camí que puja cap als camps. Un cop als camps hem pogut observar barrigades de
porc senglar i excrements de guineu situats a sobre unes pedres al camp de baix, així
com excrements de llebre al de dalt. Els excrements de guineu ens mostraven que
havia menjat cireres, ja que hi hem observat els pinyols, i els excrements de llebre
pertanyien a un exemplar jove i eren força tendres. Els hem trobat al marge del camp i
a partir d’aquí, hem iniciat un rastreig per trobar possibles jaços de llebre. Finalment,
després de rastrejar bona part del bosc, hem trobat un possible jaç de llebre, situat a
sota unes falgueres. No era un jaç gaire gran i possiblement era de la llebre a la qual
pertanyien els excrements trobats anteriorment. El jaç està encarat cap al sud i no hi
hem trobat cap resta de pèl ni d’excrements, però, per la mida, la posició i la forma del
jaç puc confirmar que és un jaç de llebre.
Una vegada hem estudiat el jaç, hem anat fins a la cara sud del serrat de Queralbs i
hem baixat direcció a Rocacarella per un camí que travessa un petit bosc de freixes.
Finalment hem tornat al cotxe sense haver vist cap rastre més.

Rastreig dels
Jaços
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Excrements de guineus

Petjada de cabirol

Barrigades dels porcs senglars

Jaç de llebre
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5.2.6 Quadre de presència/absència d’animals de cada zona

Zona 1

Zona2

Zona 3

Zona 4

Zona5

Llebre
Guineu
Porc
senglar
Conill
Cabirol

Observació de l’animal
Observació de rastres
No observació de l’animal
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Enfocant un camp amb el focus.

Fent anotacions després d’observar una llebre.
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En les sortides realitzades he après molt sobre les llebres i altres animals d’hàbits
nocturns.
De totes les sortides n’he tret uns resultats generals, que fan referència a tota la zona
estudiada i uns resultats específics de cada zona.

Resultats generals
• He pogut observar com la guineu, possiblement, no és capaç de caçar una llebre
sana tret que l’agafi molt desprevinguda. Dic això perquè en la segona sortida
realitzada el divendres 8 de juliol de 2011 a la zona 1, vaig observar una llebre
pasturant tranquil·lament i al camp de costat, a 200 metres, una guineu caçant
talps, com si sabés que no tingués res a fer contra la velocitat de la llebre i ja ni
intentés caçar-la.
• També puc afirmar que les llebres tenen uns llocs fixos per defecar. Això no vol
dir que una llebre, si té les seves necessitats, les realitzi en un lloc qualsevol, com
vaig poder observar en la sortida diürna de la zona 1 el dimarts 26 de juliol de
2011, però sí que tenen la preferència en fer-ho sempre en el mateix lloc,
generalment en llocs elevats i pedregosos.
• Respecte als jaços, tal i com vaig poder comprovar en la sortida diürna del
dimarts 9 d’agost de 2011 de la zona 4, una sola llebre pot tenir diversos jaços en
funció de les condicions meteorològiques, d’aquesta manera si en una vessant no
hi toca el sol o hi bufa aire, que podria delatar la presència a possibles
depredadors, sempre té un segon jaç per sentir-se més segura.

Resultats finals de cada zona

Zona1
En aquesta zona puc afirmar que hi ha una llebre, la vaig poder observar en una
sortida i també, vaig poder observar els seus excrements en la sortida diürna
realitzada en aquesta zona que em confirmaven que la llebre duia temps vivint en la
zona.
També cal remarcar l’abundant presència de guineus en aquesta zona ( de tres
sortides realitzades en vaig veure dues de diferents), així com l’esporàdica presència
de porcs senglars.
Zona 2
Aquesta és una zona en què, com en la zona 1, puc confirmar que hi habita una llebre,
ja que hi he trobat rastres i la vaig veure en una sortida. Tot i això, no vaig trobar cap
jaç de llebre en aquesta zona.
En la zona també hi són força freqüents les guineus, així ho demostren els excrements
trobats i el fet d’haver-ne observat dues durant les sortides.
En definitiva, la zona 2 és molt semblant a la zona 1, pel fet que presenta la mateixa
vegetació i ser les zones que estan a més alçada de totes les estudiades.
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Zona 3
La zona 3 és molt diferent que la zona 1 i la 2, ja que el fet de disminuir d’alçada fa que
hi hagi un canvi radical de vegetació.
En aquesta zona cal destacar la notable presència de conills. Els conills s’hi han
adaptat molt bé i actualment, com he pogut observar, n’hi ha una bona població, ho
demostra el fet que fins i tot en vaig poder observar dos durant la sortida diürna.
En total, en aquesta zona, he observat 6 conills i puc puntualitzar que com a mínim 4
eren diferents.
La presència de conills en aquesta zona pot estar relacionada amb el fet que en cap
moment en aquesta àrea he pogut observar cap llebre ni cap rastre d’aquesta, ja que
el conill obliga a desplaçar la llebre a zones més elevades que, a ells, no els són
favorables.
Zona 4
En aquesta zona puc afirmar que hi ha dues llebres. Una cria d’aquest any a la zona
del Serrat de Queralbs i que he pogut observar durant dues sortides nocturnes i una
altra, ja gran, d’uns 3Kg que habita entre la zona del Camp del Bac i la Solana i que
vaig veure en la primera sortida. És possible que una sigui una cria de l’altra, ja que és
estrany trobar dues llebres juntes en un radi tan petit.
En la zona també hi he trobat dos jaços de la llebre que habita al Serrat de Queralbs i
també altres rastres de llebre trobats a la Closa Llarga.
Destacar també la presència d’un cabirol que va a pasturar al Quintà.
Zona 5
La zona 5 és la zona situada a menys alçada de totes i en aquesta zona hi ha una
llebre que pastura als camps de Teixoneres. Aquesta llebre l’he vist durant dues
sortides pasturant al mateix camp de Teixoneres i en la sortida diürna li vaig trobar un
jaç situat a 1Km del camp on la vaig veure pasturar.
En la zona també hi vaig veure un cabirol a sobre de la casa dels Solans i barrigades
de porc senglar i excrements de llebre i guineu als camps de Teixoneres.
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5.3 ENQUESTES
Les preguntes realitzades als caçadors eren:
Pregunta 1 - Nombre de persones amb qui caça la llebre.
Pregunta 2- Nombre de gossos amb què heu anat a caçar la temporada anterior.
Pregunta 3- Nombre de llebres caçades durant la temporada anterior a la Vall de
Camprodon i a Freixenet:
Pregunta 4- Quants dies a la setmana va a caçar la llebre?
Pregunta 5- L’augment del nombre de cabirols i guineus ha fet que no es cacin tantes
llebres?
Pregunta 6- Creu que la zona de Freixenet disposa d’una bona, acceptable o mala
població de llebres?
Pregunta 7- Cada any es cacen menys llebres?

Resultats de les enquestes:

Enquesta 1

Pregunta
1
3

Pregunta
2
3

Pregunta
3
5-4

Pregunta
4
2

Pregunta
5
Sí

Pregunta Pregunta
6
7
Acceptable Sí

Enquesta 2

3

5

2-1

2

Sí

Acceptable Sí

Enquesta 3

3

2

6-1

2

Sí

Acceptable No

Enquesta 4

3

7

12-1

3

Sí

Acceptable No

Enquesta 5

2

6

5-0

2

Sí

Bona

No

Enquesta 6

4

7

17-2

2

Sí

Bona

Sí

Enquesta 7

2

4

0-0

1

Sí

Bona

Sí

Enquesta

2

5

12-1

2

Sí

Acceptable Sí

Enquesta 9

4

6

18-1

3

Sí

Acceptable No

Enquesta 10

4

8

10-1

2

Sí

Acceptable Sí
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Pregunta 1 - Nombre de persones amb qui caça la llebre.

Nombre de caçadors per colla

33%

34%
Dos
Tres
Quatre

33%

A la zona de Freixenet, un 34% de les colles està formada per dos caçadors i un 33%
de les colles està integrada per tres i quatre caçadors.

Pregunta 2 - Nombre de gossos amb què heu anat a caçar la temporada anterior.

Nombre de gossos utilitzats per cada colla

10%
30%

10%

Dos
Tres

10%

Quatre
Cinc
Sis

20%

20%

Més de sis

Un 30% dels caçadors utilitza més de sis gossos per caçar la llebre, un 20% n’utilitza
sistre 20% n’utilitza cinc. El 30% restant es divideix entre quatre, tres i dos gossos
utilitzats per caçar la llebre.
Pregunta 3- Nombre de llebres caçades durant la temporada anterior a la Vall de
Camprodon i a Freixenet:
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Llebres caçades durant la temporada
2010-11

15%
A la zona de
Freixenet
A la Vall de
Camprodon
85%

L’any passat es van caçar 14 llebres a la zona de Freixenet, que representen un 15%
del total de les llebres caçades per aquests caçadors a altres zones de la Vall.

Pregunta 4- Quants dies a la setmana va a caçar la llebre?

Quants dies a la semana va a caçar la
llebre?

20%

10%
Un
Dos
Tres
70%

La majoria de colles van a caçar la llebre a la zona de Freixenet dues vegades a la
setmana (un 70%), un 10% hi va només una vegada a la setmana i un 20% hi va
tres vegades( dues vegades a la zona de Freixenet i una a la zona a les zones GI10125 i GI-10061). Per tant, podem considerar que un 90% del les colles van a
caçar la llebre dos dies a la setmana a la zona de Freixenet i només un 10% hi va
a caçar un dia a la setmana.
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Pregunta 5- L’augment del nombre de cabirols i guineus ha fet que no es cacin tantes
llebres?

L'augment del nombre de cabirols i
guineus ha fet que no es cacin tantes
llebres?

0%
Sí
No
100%

Tots les persones enquestades creuen que l’augment del nombre de guineus i cabirols
ha fet que no es cacin tantes llebres.

Pregunta 6- Creu que la zona de Freixenet disposa d’una bona, acceptable o mala
població de llebres?

Estat de la població de llebres

0%
30%
Bona
Acceptable
Mala
70%

Un 70% dels caçadors de la zona diuen que la població de llebres a la zona de
Freixenet és acceptable i un 30%, més optimista, diu que la població de llebres és
bona. No hi ha ningú que hagi contestat que la zona disposa d’una mala població de
llebres.
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Pregunta 7- Cada any es cacen menys llebres?

Cada any es cacen menys llebres?

10%

Sí
No

90%

Un 90% creu que cada any es cacen menys llebres a la zona i un 10% creu que se’n
segueixen caçant igual o més.

Resultats generals
• La Federació de Caça limita la caça de la llebre a un màxim de tres practicants per
colla i aconsella no anar-la a caçar sol. És per això que els caçadors que cacen a la
zona de Freixenet compleixen la normativa imposada per la Federació de Caça.
• El nombre de gossos que utilitza cada colla per caçar la llebre va en funció de les
preferències dels caçadors, n’hi ha que prefereixen anar a caçar amb pocs gossos
perquè així diuen que els poden controlar més, i n’hi ha que prefereixen anar a caçar
amb molts gossos, al·legant que els és més fàcil trobar les llebres.
• La societat de caçadors de la Vall de Camprodon limita els dies de cacera de la
llebre a dos dies setmanals, que corresponen a tots els dijous i a tots els diumenges a
partir del segon diumenge d’octubre fins el primer diumenge de febrer. A part
d’aquests dies, també és permès anar a caçar la llebre els dies festius i,
excepcionalment, a dues zones de la Societat, en concret a les zones GI- 10125 i GI10061, també és permès anar a caçar la llebre els dilluns, principalment per a la gent
que té comerços i els diumenges treballa i fa festa el dilluns.
Així doncs, els caçadors només poden anar dos dies a caçar la llebre a la zona de
Freixenet.
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5.4 ENTREVISTES
Resultats de les cinc preguntes comunes realitzades a tots els entrevistats:
- Creu que la zona de Freixenet disposa d’una bona població de llebres?
Nom entrevistat
Francesc Barri
Jordi Aspar
Jordi Martín
Joan Guillaumes
Jaume Pairó
Joan Planella

Resposta
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Tots els entrevistats creuen que realment la zona de Freixenet disposa d’una bona
població de llebres.

- Quan hi havia més llebres, ara o fa 20 anys?
Nom entrevistat
Francesc Barri
Jordi Aspar
Jordi Martín
Joan Guillaumes
Jaume Pairó
Joan Planella

Resposta
Ara
Ara
Ara
Igual
Igual
Fa 20 anys.

En aquesta pregunta hi ha molta divisió d’opinions. Mentre que en Francesc Barri, en
Jordi Aspar i en Jordi Martín creuen que hi ha més llebres ara que fa 20 anys, en
Jaume Pairó i en Joan Guillaumes creuen que n’hi ha iguals, és a dir, que no hi ha
gaire diferència i en Joan Planella afirma que n’hi havia més fa 20 anys i encara més
en fa 40.
Per saber el cert hauríem de buscar un estudi de fa 20 anys i comparar-lo amb un
d’actual ja que és molt difícil confirmar aquesta pregunta.
- Per quins motius?
Nom entrevistat
Francesc Barri
Jordi Aspar
Jordi Martín
Joan Guillaumes
Jaume Pairó
Joan Planella

Resposta
Descens de la caça i desaparició del
conill.
Descens de la caça i desaparició del
conill.
Per la desaparició del conill i l’augment
del nombre de cabirols.
Les malalties l’han respectat força.
Les malalties l’han respectat força i no es
caça tan com avanç.
Els pagesos llencen productes químics
als seus camps per matar les males
herbes i això mata moltes llebres.
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Els entrevistats que creuen que ara hi ha més llebres que fa 20 anys, donen com a
argument que ara no es caça tant i no hi ha tants conills com anys enrera.
Els que creuen que el nombre de llebres no ha variat gaire i s’ha mantingut més o
menys igual, argumenten que és perquè no es caça tant i les malalties l’han respectat.

- Coneix cap malaltia que afecti o hagi afectat la població de llebres de la zona de
Freixenet?

Nom entrevistat
Francesc Barri
Jordi Aspar
Jordi Martín
Joan Guillaumes
Jaume Pairó

Joan Planella

Resposta
No
No
Havia sentit a parlar que anys enrera s’havien
mort llebres per una malaltia.
No
Havia caçat una llebre que tenia sarna.
Malalties que produeixen diarrees en llocs on
les llebres no es poden caçar i es produeixen
relacions entre pares i fills.
Les tènies fan força mal a les llebres.

Tres dels entrevistats no coneixen cap malaltia que afecti o hagi afectat les llebres de
la zona de Freixenet. En Jordi Martín havia sentit a parlar que anys enrera s’havien
mort llebres per una malaltia, però no en té més informació. En Jaume Pairó havia
caçat una llebre amb sarna i afirma que als llocs on les llebres no es poden caçar, es
produeixen relacions entre pares i fills i això els produeix diarrees.*
Finalment en Jaume Planella afirma que les tènies fan força mal a les llebres.

* NOTA: El senyor Jaume Pairó ha afirmat que les diarrees són patologies
relacionades amb la consanguinitat. Cal tenir clar que les diarrees NO són patologies
relacionades amb la consanguinitat. Els problemes que pot originar la consanguinitat
són malalties congènites de causa hereditària.

- És la llebre l’animal més ràpid que viu als nostres boscos?

Nom entrevistat
Francesc Barri
Jordi Aspar
Jordi Martín
Joan Guillaumes
Jaume Pairó
Joan Planella

Resposta
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Totes les persones entrevistades creuen que la llebre és l’animal més ràpid que viu als
nostres boscos. Molts d’ells però, afirmen que també hi ha altres animals molt ràpids
com el cabirol, el porc senglar o la guineu.
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- Quin futur li veu a la població de llebres de la zona de Freixenet?

Nom entrevistat
Francesc Barri
Jordi Aspar
Jordi Martín
Joan Guillaumes
Jaume Pairó
Jaume Mirosta

Resposta
Bo.
Bo.
Estable.
Bo.
Bo.
Bo.

Tots els entrevistats creuen que el futur de les llebres a la zona de Freixenet és bo o
estable, sempre i quan les malalties, la caça i els productes químics les respectin.

Resultats generals
• Tots els entrevistats creuen que la zona de Freixenet disposa d’una bona
població de llebres, i molts afirmen que és conseqüència del projecte de
reintroducció de llebres que es dugué a terme als anys 70.
• Quant a l’opinió de diverses persones sobre el fet de si la població de llebres ha
augmentat o disminuït en els últims vint anys, quatre persones coincideixen que
ara n’hi ha més que fa vint anys i dues creuen que el nombre de llebres no ha
variat gaire, però que sempre ha anat en augment.
• La llebre és l’animal més ràpid que viu als nostres boscos. Això és possible
gràcies a les llargues i potents potes posteriors, que li donen molt impuls i li
permeten assolir velocitats de fins a 70 Km per hora i mantenir-la durant un quart
d’hora.
• A l’hora de fer una predicció sobre el futur de les llebres a la zona estudiada de
Freixenet, tothom coincideix en què si les malalties i la caça les respecten, el futur
que els espera és bo i estable. Tot i això, caldria fer més estudis d’aquestes zones
durant diferents anys per poder determinar o confirmar si la tendència de presència
o absència d’animals es conserva o és una situació temporal.
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6. CONCLUSIONS FINALS
6.1 Cria de les llebres
- Durant aquests mesos he estat observant atentament el cicle reproductor de les
llebres i he arribat a la conclusió que no han criat principalment per tres factors:
• El principal factor és que són unes llebres joves i que possiblement no tinguin una
època de zel tan llarga com els exemplars adults, ja que fa poc que han adquirit la
maduresa sexual.
Aquest factor, segons el criador que em va aconseguir les llebres, sembla que és el
més decisiu.
• El segon factor és el canvi d’hàbitat, ja que tot i que s’han adaptat bé a la gàbia i han
fet vida normal, els ha suposat un trencament de la rutina que pot haver influït en el
seu cicle reproductor.
• El tercer factor que ha influït va lligat amb el segon, i és que segons la biografia
consultada durant la realització de la part teòrica d’aquest treball, les llebres
s’estressen molt fàcilment per la falta de moviment, cosa que també pot haver influït en
el seu cicle reproductor.
- Després d’observar el comportament de les llebres durant dos mesos, puc verificar
la hipòtesi que afirma que les llebres són animals molt nerviosos, actius i que
s’estressen fàcilment si són molestats. Puc verificar aquesta hipòtesi després de
realitzar moltes observacions entorn la gàbia. Tot i això, s’han adaptat bé a la vida en
captivitat.
Respecte la relació entre la parella de llebres la femella domina el mascle i en
repetides ocasions he pogut observar com el mossegava i li plantava cara. El mascle
es mostra més tranquil i confiat.
- L’alimentació donada a les llebres ha estat la correcta i equilibrada ja que no han
presentat cap anomalia en els seus excrements ni han manifestat cap alteració
gàstrica. Així, cal tenir en compte que:
• Prefereixen els vegetals (cols i userda) abans que el pinso.
• Necessiten rosegar troncs i pa sec ja que tenen els incisius de creixement
continu.
• Necessiten poca aigua perquè els vegetals que mengen els aporten gran
quantitat de l’aigua que necessiten.
Una bona dieta mensual per a les llebres és:
- 56% de pinso.
- 29% de vegetals (cols i userda)
- 12% de pa i troncs per rosegar.
- La quantitat d’aigua dependrà de l’època de l’any i de la quantitat de vegetals que
els donem.
D’aquesta parella de llebres, tot i haver acabat el treball, en continuo i en continuaré
tenint cura. He après a cuidar-les i és molt gratificant veure com creixen sanes i que
s’han adaptat bé. També continuaré observant el seu cicle reproductor i encara em
queda l’esperança que més endavant criïn.
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6.2 Sortides de camp
- En el cens de llebres realitzat a la zona, he vist cinc llebres diferents al llarg de les
53’6 hectàrees observades. Això correspon a 10’72 hectàrees per llebre i, segons
Tapper & Barnes al 1986, la llebre europea en zones que alternen els camps de
conreus i els matolls té una àrea de camp de 20 ha.
Així doncs, la zona estudiada té una densitat de llebres més elevada que la mitjana.
Cal tenir en compte que hi pot haver un marge d’error de dues llebres, ja que al ser
sortides nocturnes no puc garantir que totes les llebres vistes pertanyin a la zona
estudiada.
Després de realitzar el cens de llebres a la zona de Freixenet, puc verificar la hipòtesi
que aquesta zona disposa d’una bona població de llebres.
- Una pregunta que em plantejava abans de començar el treball era si actualment era
necessari realitzar una campanya de reintroducció de llebres a la zona de Freixenet i,
després de realitzar un cens de zona, he comprovat que no és necessari realitzar una
extensa campanya per reintroduir llebres a Freixenet, tot i que engegar nous
exemplars de llebres mascles sanitades, podria evitar possibles malalties congènites
per efecte e la consanguinitat o endogàmia.
- A les llebres no els agraden les zones on hi ha conills, així ho puc verificar, ja que a
totes les zones estudiades hi he trobat com a mínim una llebre, i en canvi a la zona 3,
on hi abunden els conills, no he trobat cap rastre de llebre.

6.3 Enquestes
- L’augment del nombre de guineus i els cabirols fan que es cacin menys llebres, ja
que els gossos, enlloc de seguir el rastre a les llebres, segueixen els d’aquests
animals més grans i que deixen anar més olor.
Aquest fet, sumat a que cada vegada hi ha menys caçadors i a que els boscos són
més densos, afavoreixen que cada any es cacin menys llebres a la zona de Freixenet.
- A la zona de Freixenet, durant la temporada cinegètica 2010-11 es van caçar 14
llebres. És un nombre força elevat tenint en compte que la zona és relativament petita
en comparació amb altres zones cinegètiques. De totes maneres, aquest fet també em
confirma que hi ha una bona població de llebres a la zona, ja que he estudiat la zona
posteriorment de la captura d’aquests 14 exemplars i hi he observat una bona densitat
de llebres.
Tot i això, cal seguir amb atenció els pròxims anys el nombre d’exemplars caçats a la
zona, ja que si les llebres agafessin una malaltia, sumat a les llebres capturades pels
caçadors, el nombre de llebres a la zona disminuiria notablement.
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6.4 Entrevistes
- Les malalties han respectat força aquest animal a diferència d’altres espècies com el
conill, i tot i que algun brot d’algun patogen com microorganismes del gènere Brucella
o paràsits com les Tènies, hagin pogut provocar algunes morts en anys concrets.
També s’ha observat que en zones on hi ha una alta població de llebres, es
produeixen consanguinitats entre pares i fills, donant lloc a descendents amb diverses
discapacitats motrius.

- La desaparició del conill, degut a la Myxomatosis, afavorí a les llebres que ocupessin
zones de conreus anteriorment habitades per poblacions de conills.
- La llebre és l’animal de caça menor que més ha augmentat en els últims vint anys,
tenint en compte que les perdius, les becades i les guatlles, tres aus molt habituals en
la zona estudiada, a diferència de la llebre, han experimentat un notable descens en
els últims vint anys.
Els arguments en els quals em baso per arribar a aquesta conclusió són els següents:
→ La presència des de fa pocs anys d’una espècie nova de cèrvid als nostres
boscos, el cabirol (Capreolus capreolus), actualment protegit i prohibit de caçar
sense permís, i la notable presència de guineus han fet que es cacin menys
llebres. Ambdues espècies viuen en el mateix hàbitat que les llebres, cosa que fa
que es barregin rastres de llebres, cabirols i guineus, fet que afavoreix a les llebres
perquè la majoria de gossos caçadors prefereixen seguir rastres d’animals més
grans i que deixen anar més olor com la guineu i el cabirol, que no rastres
d’animals més petits i que no deixen anar tanta olor com la llebre. És per això que
el gos llebrer, a part de tenir molt bon olfacte, ha de saber quin rastre ha de seguir.
→ La presència als nostres boscos d’una espècie molt apreciada cinegèticament
com el porc senglar, han obert un altre tipus de cacera diferent a la de la llebre.
Aquesta cacera ha atret a molts caçadors de llebres, deixant així de caçar-la per
dedicar-se a la cacera del porc senglar.

- Els principals animals depredadors de llebres són les aus rapinyaires i en concret les
nocturnes com el duc. Tot i això, la majoria de llebres que cacen són llebretons o
llebres malaltes. Les llebres adultes no solen ser caçades si no és que estiguin
encegades en èpoques de zel, ja que una llebre en òptim estat de salut, aquí en els
nostres boscos, no té cap depredador natural que la pugui caçar en carrera. De tota
manera, és l’home que, amb els productes químics, la caça, la contaminació i les
carreteres, l’ésser viu que mata més llebres a l’any.
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7. Agraïments
A l’hora de fer un treball tan complex com és el Treball de Recerca, he necessitat
l’ajuda desinteressada de molta gent a qui voldria agrair el suport que m’han donat per
a la realització d’aquest.
En primer lloc, agrair l’ajuda de la meva assessora, Rosa Pons, que m’ha orientat en
tot moment durant la realització del treball, m’ha ajudat a polir-lo amb els seus consells
i sempre m’ha solucionat els dubtes que m’han anat sorgint al llarg de la realització
d’aquest.
En segon lloc voldria agrair les aportacions de totes les persones a les quals he
entrevistat i enquestat, totes elles m’han ajudat a l’hora de realitzar el treball i poderne treure unes conclusions.
També a l’Arseni, que em va facilitar la parella de llebres, i a en Moisès, per donar-me
el llebretó que ha fet que acabés d’arrodonir el treball.
Per últim, a les persones a les quals he d’agrair-los més són al meu pare, que m’ha
acompanyat en totes les sortides realitzades, i a la meva mare, que en tot moment
m’ha encoratjat i m’ha donat suport durant la realització d’aquest treball.
A tots, moltes gràcies.
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9. ANNEX A
Enquestes

La llebre a la Vall de Camprodon
Aquest qüestionari va dirigit als llebrers de la Vall de Camprodon per tal d’avaluar l’estat
de la població de llebres a la zona de Freixenet.
Nom: Jordi Martín
Edat: 46 anys
Població: Sant Pau de Segúries
- Nombre de persones amb qui caça la llebre :3
- Nombre de gossos amb què heu anat a caçar la temporada anterior: 3
- Nombre de llebres caçades aquesta temporada anterior a la Vall de Camprodon i a
Freixenet: 5 - 4
- Quants dies a la setmana va a caçar la llebre? 2
- L’augment del nombre de cabirols i guineus ha fet que no es cacin tantes llebres? Sí
- Creu que la zona de Freixenet disposa d’una bona, acceptable o mala població de
llebres? Acceptable
- Cada any es cacen menys llebres? Sí perquè ha disminuït el nombre de caçadors de
llebres.

La llebre a la Vall de Camprodon
Aquest qüestionari va dirigit als llebrers de la Vall de Camprodon per tal d’avaluar l’estat
de la població de llebres a la zona de Freixenet.
Nom: Jordi Rigat
Edat: 31anys
Població: Molló
- Nombre de persones amb qui caça la llebre :3
- Nombre de gossos amb què heu anat a caçar la temporada anterior: 5
- Nombre de llebres caçades aquesta temporada anterior a la Vall de Camprodon i a
Freixenet: 2 - 1
- Quants dies a la setmana va a caçar la llebre? 2
- L’augment del nombre de cabirols i guineus ha fet que no es cacin tantes llebres? Sí
- Creu que la zona de Freixenet disposa d’una bona, acceptable o mala població de
llebres? Acceptable
- Cada any es cacen menys llebres? Sí perquè hi ha molts caçadors que es dediquin a
la cacera del porc senglar.
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La llebre a la Vall de Camprodon
Aquest qüestionari va dirigit als llebrers de la Vall de Camprodon per tal d’avaluar l’estat
de la població de llebres a la zona de Freixenet.
Nom: Josep Puigveret
Edat: 49 anys
Població: Sant Pau de Segúries
- Nombre de persones amb qui caça la llebre : 2
- Nombre de gossos amb què heu anat a caçar la temporada anterior: 4
- Nombre de llebres caçades aquesta temporada anterior a la Vall de Camprodon i a
Freixenet: 0 - 0
- Quants dies a la setmana va a caçar la llebre? 1
- L’augment del nombre de cabirols i guineus ha fet que no es cacin tantes llebres? Sí
- Creu que la zona de Freixenet disposa d’una bona, acceptable o mala població de
llebres? Bona
- Cada any es cacen menys llebres? Sí perquè no hi ha tants caçadors.

La llebre a la Vall de Camprodon
Aquest qüestionari va dirigit als llebrers de la Vall de Camprodon per tal d’avaluar l’estat
de la població de llebres a la zona de Freixenet.
Nom: Josep Torrent
Edat: 48 anys
Població: Camprodon
- Nombre de persones amb qui caça la llebre :2
- Nombre de gossos amb què heu anat a caçar la temporada anterior: 5
- Nombre de llebres caçades aquesta temporada anterior a la Vall de Camprodon i a
Freixenet: 12 - 1
- Quants dies a la setmana va a caçar la llebre? 2
- L’augment del nombre de cabirols i guineus ha fet que no es cacin tantes llebres? Sí
- Creu que la zona de Freixenet disposa d’una bona, acceptable o mala població de
llebres? Acceptable
- Cada any es cacen menys llebres? Sí perquè la cacera de la llebre no té tant d’interès
com la del porc senglar.
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La llebre a la Vall de Camprodon
Aquest qüestionari va dirigit als llebrers de la Vall de Camprodon per tal d’avaluar l’estat
de la població de llebres a la zona de Freixenet.
Nom: Jordi Isern
Edat: 26 anys
Població: Molló
- Nombre de persones amb qui caça la llebre :4
- Nombre de gossos amb què heu anat a caçar la temporada anterior: 6
- Nombre de llebres caçades aquesta temporada anterior a la Vall de Camprodon i a
Freixenet: 18 - 1
- Quants dies a la setmana va a caçar la llebre? 3
- L’augment del nombre de cabirols i guineus ha fet que no es cacin tantes llebres? Sí
- Creu que la zona de Freixenet disposa d’una bona, acceptable o mala població de
llebres? Acceptable
- Cada any es cacen menys llebres? No

La llebre a la Vall de Camprodon
Aquest qüestionari va dirigit als llebrers de la Vall de Camprodon per tal d’avaluar l’estat
de la població de llebres a la zona de Freixenet.
Nom: Joan Planella
Edat: 55 anys
Població: Camprodon
- Nombre de persones amb qui caça la llebre : 4
- Nombre de gossos amb què heu anat a caçar la temporada anterior: 8
- Nombre de llebres caçades aquesta temporada anterior a la Vall de Camprodon i a
Freixenet: 10 - 1
- Quants dies a la setmana va a caçar la llebre? 2
- L’augment del nombre de cabirols i guineus ha fet que no es cacin tantes llebres? Sí
- Creu que la zona de Freixenet disposa d’una bona, acceptable o mala població de
llebres? Acceptable
- Cada any es cacen menys llebres? Sí perquè també n’hi ha menys.
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Entrevistes
Entrevista a Francesc Barri
Nom: Francesc Barri
Edat: 78 anys
Professió: Pagès jubilat
Altres aspectes: Francesc Barri va ser membre
de la junta de la Societat de Caçadors i un dels
iniciadors de la campanya per augmentar el
nombre de llebres a la Vall. També tenia una
granja de llebres a Rocabruna (Camprodon).

1. És cert que vostè va ser un dels promotors de la campanya de reintroducció
de llebres que es portà a terme a la Vall de Camprodon?
Sí, vaig ser jo el qui ho va proposar. Vaig fer venir les llebres de Castellnou d’Arri, a
prop de Tolousse. Al principi en vam fer venir deu parelles per la Societat i més tard en
vaig comprar per mi i vaig muntar una granja de llebres aliena a la societat.
2. Com va sorgir la idea de fer aquest projecte?
Els que estàvem a la junta de la Societat de Caçadors, com que tots érem caçadors,
vam observar un important descens del nombre de llebres en els últims anys i vam
pensar que s’havia de fer alguna cosa per tornar a recuperar la població de llebres que
teníem anys enrera.

3. A què atribueix el descens del nombre de llebres en aquella època?
Abans hi havia molts conills, i on hi ha conills, a la llebre no li agrada perquè es fan
nosa mútuament. Els conills viuen en colònies i les llebres són més solitàries. Aquest
fet les obligava a marxar cap a zones més elevades, on els conills no podien viure ja
que les seves cries neixen molt poc desenvolupades i no estan acostumades al fred.
4. Qui se n’ocupava de les llebres?
A la Junta Anual de caça vam exposar el nostre desig de tirar endavant aquest
projecte i ràpidament van sortir voluntaris per tenir cura de les llebres. En vam escollir
quatre, en Guillem de les Fonts, els de Can Paletis, els del Quer de Vilallonga i els de
les Boleteres, tots ells pagesos i aficionats a la caça.
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5. Les gàbies els hi vàreu subministrar la Junta de Caça?
Sí, les vam construir els mateixos integrants de la Junta. Les vam haver de fer a mà
perquè la llebre és un animal molt especial i hi vam haver de fer tres compartiments a
cada una. Un pel mascle, un per la femella i un altre amb una entrada molt petita a
cada cantó, d’uns 7cm que comunicava el compartiment de les cries amb els altres
dos. L’entrada era tan petita perquè hi ha mascles molt estranys i aquest compartiment
havia de servir perquè les cries s’escapessin del mascle en cas que les volgués
atacar.
Recordo també que les vam construir a Can Bonada de Camprodon, amb fusta d’om
que vam treure d’una propietat meva.
6. Com distribuíeu el menjar?
També jo era l’encarregat de dur cada mes el pinso i els farratges a les quatre cases
on es criaven les llebres. La societat els hi pagava tot el menjar, de manera que ells
només les havien de cuidar. També els hi regalaven el coto de caça cada any.
7. Quants llebretons procedents d’aquestes cases es deixaven anar cada any en
llibertat?
Depèn dels anys, n’hi havia de més bons i n’hi havia de més dolents. Un any de Can
Paletis en van sortir 24 llebretons amb només dues parelles! Això són 12 llebretons per
cada parella i s’ha de tenir en compte que les llebres en captivitat no solen fer més de
cinc o sis cries per any. Tota una bestiesa.
8. Va tenir èxit el projecte?
Oh, i tant! Vam aconseguir augmentar molt la població de llebres. Al principi, quan les
deixàvem anar els fèiem un tall a l’orella i la condició era que tots els caçadors que
cacessin una llebre amb aquest senyal ho fessin saber a la junta, per tenir-ne un
control. Ens van avisar forces caçadors dient que havien mort una llebre amb un tall a
l’orella. Això significava que s’adaptaven bé a l’entorn salvatge i que creixien sanes,
fortes i capaces de tenir descendència.

9. Perquè es va deixar de fer?
Hi va haver un canvi de Junta, els que formàvem part de l’anterior junta vam plegar i la
nova que va entrar no en va voler saber res més. De totes maneres ja havíem
aconseguit el nostre objectiu, que era augmentar la població de llebres.

10. Canviant de tema, vostè ha dit que tenia una granja de llebres, no?
És cert, aliè a aquest projecte de la societat jo vaig decidir criar llebres pel meu compte
a la casa de pagès on vivia abans, a Can Guardiola de Rocabruna.
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11. Tenia moltes llebres?
Tantes com 25 parelles, totes elles dins de gàbies. Cada parella em donava de 4 a 5
llebretons cada any. Hi havia anys que havia arribat a tenir fins a cent llebretons petits.
12. A quina edat separàveu els llebretons de les mares?
Quan tenien tres setmanes els portava a un tancat perquè poguessin córrer i s’anessin
aclimatant. Era important separar-los de la mare a les tres setmanes perquè les llebres
tenen dues matrius i moltes vegades m’havia trobat en què una llebre que tenia
llebretons de tres setmanes, tornava a criar.
Quan tenien un mes i mig o dos, ja les treia del tancat.
13. Què en feia de les cries?
Les venia a altres societats de caça, a Berga, Solsona, Puigcerdà. Les venia per
parelles i per cada parella em pagaven 10.000 pessetes.
14. Què els hi donava per menjar?
Un cop el mes anava a comprar pinso a Ceret. Aquí a Catalunya no en trobava de
pinso per llebres i, pel mateix fet, també en duia per les llebres de la societat. També
els hi donava civada de flor, xicoines i els hi tallava branques de saula perquè
poguessin rosegar.

15. Les vacunava o medicava mai?
No, mai les havia vacunat, només els hi tirava unes gotes a l’aigua tres o quatre
vegades al mes que comprava a Sobrino. El medicament evitava mals d’estómac i
diarrees.

16. Li costava cuidar tantes llebres?
No. Si no hi havia cap imprevist, cada dia amb mitja hora donava menjar a les 25
parelles, les netejava i els hi canviava l’aigua. És molt important canviar l’aigua cada
dia perquè, sobretot a l’estiu, és molt propici que els mosquits i altres insectes hi
pongui ous.

17. Creu que la Vall de Camprodon disposa d’una bona població de llebres?
Sí.
18. Quan hi havia més llebres, ara o fa 20 anys?
Bé, sincerament crec que la llebre és l’únic animal de caça menor que ha augmentat
més en els últims vint anys.
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19. Per quins motius?
Aquest augment pot ser produït pel descens del nombre de caçadors que la caçàvem,
ja que molts d’ells, quan va aparèixer el porc senglar per aquestes contrades van
deixar de caçar-la i es van dedicar a la cacera del porc. També pot ser degut al
descens del nombre de conills, que van agafar la mixometosis, una malaltia molt greu
que matà tota la població de conills del nostre coto i això, fa de mal dir, però va
beneficiar a la llebre, que va ocupar els territoris que anteriorment havia ocupat el
conill.
20. Coneix cap malaltia que afecti o hagi afectat la població de llebres de la Vall?
No
21. És la llebre l’animal més ràpid que viu als nostres boscos?
Crec que sí.
22. I ja per acabar, quin futur li veu a la població de llebres de la Vall de
Camprodon?
Bo. Cada any s’observen més llebres a les nostres muntanyes i cada vegada són
menys els caçadors que la cacen. Per tant, espero que bo.
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Entrevista a Jordi Aspar
Nom: Jordi Aspar
Edat: 43 anys
Professió: Empresari de la indústria dels embotits
Altres aspectes: En Jordi formà part de la Junta de
Caça al 1989, quan es reintroduiren 17 exemplars de
mascles adults de llebre a la Vall de Camprodon.
També és un amant de la caça de la llebre i actualment
té 9 gossos per caçar-la.
1. Perquè la societat va decidir comprar aquests exemplars de mascles adults de
llebres l’any 1989?
Ens va semblar una bona idea el fet de poder introduir llebres amb sang nova al nostre
coto ja que de tant en tant va bé renovar la sang per evitar malalties congènites i
entrecreuaments entre pares/filles i mares/fills.
2. D’on van venir aquests mascles?
Els vam comprar a una casa de pagès que es diu Les Cases que està abans d’arribar
a Prats de Molló (França).
3. Quants en van comprar?
En vam comprar 17.
4. Tots mascles adults?
Efectivament. Tots ja havien adquirit la maduresa sexual.
5. Deuria suposar un gran cost econòmic important per la societat, no?
La veritat que ens hi vam gastar el què vindrien a ser ara 5000 euros. Però en aquell
moment ho vam trobar convenient.
6. Se n’ha parlat més de tornar a comprar mascles per “renovar” sang?
Sí, en els últims anys he sentit veus que deien que la societat tenia la intenció de
tornar a fer una altre campanya de reintroducció de mascles.
7. Creu que ha estat rentable aquest projecte?
Crec que sí i vull pensar que va ajudar a que actualment les llebres siguin més sanes.
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8. Canviant de tema, recorda el projecte de reintroducció de cries de llebre
criades per pagesos de la zona?
Sí que el recordo, jo era petit.
9. Quina opinió li mereix?
Crec que tots els esforços que es fan per ajudar a aquest animal són bons. Es va fer
un bon projecte i se’n van obtenir uns bons resultats.
10. Sap perquè es dugué a terme?
Sí, per augmentar el nombre de llebres de la Vall.
11. Sap perquè es va deixar de fer?
Hi va haver un canvi de junta i la gent que les cuidava se’n va cansar. També havia
sentit males veus que deien que els propietaris es quedaven el pinso que els donava
la societat per donar-lo als seus conills. Jo sincerament no m’ho crec.
12. Com està la població de llebres actualment a la nostre Vall?
Actualment n’hi ha forces, però crec que s’ha de fer tot el possible per seguir treballant
perquè el nombre de llebres segueixi augmentant, o si més no, no disminueix.
13. Creu que el fet que els conills desapareguessin de la nostra Vall ha provocat
un augment del nombre de llebres?
Crec que des de que els conills van agafar la malaltia i es van morir, les llebres han
ocupat zones abans ocupades per conills. En els últims anys, els caçadors que fa
molts anys que cacem, ens trobem que cacen llebres en llocs on mai abans n’havíem
caçat, sobretot en camps molt propers a pobles.
14. Com recorda la desaparició del conill?
Molt trista. Va venir d’un dia per l’altre. Recordo que un diumenge vaig anar a caçar a
Vilallonga i em vaig trobar que els gossos m’agafaven els conills de les bardisses
sense que posessin resistència. M’hi vaig anar fixant i tot estava ple de restes de
cadàvers de conills. El dijous següent també vaig anar a caçar el conill a Molló i en
vaig caçar 4 amb escopeta. Encara es veien força sans aquests però, el següent
dijous vaig tornar a la mateixa zona i els gossos feien el mateix que a Vilallonga, me’ls
agafaven amb la boca. La malaltia s’havia estès i ja res no ho pararia. Molt llastimós.
A partir d’aquí em vaig dedicar a la cacera de la llebre.
15. Creu que la Vall de Camprodon disposa d’una bona població de llebres?
Actualment hi ha llebres, no ens podem queixar. Per tant diria que la població és bona.
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16. Quan hi havia més llebres, ara o fa 20 anys?
Crec que ara, anteriorment no estaven tan escampades.
17. Per quins motius?
La gent no la caça tant i els conills pràcticament han desaparegut i les llebres han
ocupat zones abans habitades per conills.
18. Coneix cap malaltia que afecti o hagi afectat la població de llebres de la Vall?
No.
19. És la llebre l’animal més ràpid que viu als nostres boscos?
Hi ha animals molt ràpids, però crec que la llebre és el més veloç.
20. I ja per acabar, quin futur li veu a la població de llebres de la Vall de
Camprodon?
Això no se sap mai, poden passar moltes coses, però m’atreviria a dir que el futur que
li espera és bo.
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Entrevista a Jordi Martín Coromina
L’any 2006 es va posar en marxa un altre projecte impulsat per la Societat de caçadors
de la Vall de Camprodon en què es pretenia tornar a introduir el conill a la Vall, el qual
era pràcticament inexistent des que van agafar la Mixomatosis, una malaltia que
exterminà tota la població de conills de la Vall de Camprodon.
Així doncs, la societat va remodelar una granja en ruïnes de Sant Pau de Segúries per
tal de posar-hi conilles i intentar fer el que es va fer anys enrera amb la llebre, criar
conills per després deixar-los anar.

Nom: Jordi Martín Coromina
Edat: 46 anys
Professió: Oficial de Brigada Municipal
Altres aspectes: En Jordi va ser el primer que es va fer
càrrec de la granja de conills i l’encarregat de tirar
endavant aquest nou projecte. Es considera un amant
de la Vall de Camprodon i de la muntanya en general.
Sempre ha pensat que algun dia hi tornarà a haver
conills per les nostres muntanyes.

1. Jordi, vostè va ser el primer de fer-se càrrec de la granja de conills, com veia
el projecte en els seus inicis?
Bé, quan em van proposar fer-me càrrec de la granja no m’ho vaig pensar dues
vegades, em va semblar un projecte molt emprenedor pel fet de voler fomentar la
presència d’una espècie autòctona com és el conill en les nostres muntanyes.
2. Perquè van desaparèixer els conills de la nostra Vall?
Van agafar la mixometosi, una malaltia que es caracteritza per la formació de
tumefaccions mucoses a la pell i a les membranes.
3. Quants conills tenien quan vau començar?
Teníem 7 mascles i 28 femelles.
Recordo que els mascles ens els van portar d’Extremadura i les femelles van venir de
Cassà de la Selva.
4. Quantes cries deixàveu anar cada any?
Depèn de l’any. Els anys bons podíem arribar a deixar anar més de 200 conills i els
anys que no eren tan bons en deixàvem anar 150.
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5. S’adaptaven a viure en llibertat?
Al principi vam veure que no. És per això que en diferents zones els vam construir
caus artificials i ho tancàvem amb reixa perquè no hi entressin els depredadors. Al cap
d’un temps, quan vèiem que el nombre de conill creixia, trèiem els reixats.
6. Quins són els principals depredadors del conill?
Quan anàvem a veure com estaven els caus artificials que havíem posat al bosc,
sovint ens trobàvem que els gorges blancs, entraven a dins els caus i ens trobàvem
conills decapitats i d’altres de ferits, que recollíem i curàvem. A part, els conills formen
part de l’alimentació d’ àligues, aus rapinyaires i guineus.

7. Ha tingut èxit el projecte?
Bé, ara en aquests moments fa de mal dir, haurem d’esperar com a mínim deu anys
més per veure si el conill s’ha consolidat als nostres boscos. De totes maneres sembla
que anem per bon camí.
8.Parlem ara de llebres, quan hi havia més llebres, ara o fa 20 anys?
Crec que ara n’hi ha més, no hi ha hagut un gran augment en la població de llebres de
la Vall, però n’hi ha més. Una cosa que confirma que n’hi ha més ara és el fet que
anys enrera la Societat de Caçadors van propulsar una campanya de reintroducció
perquè havien notat un descens de llebres.
9. Creu que la Vall disposa d’una bona població de llebres?
Crec que sí. No ens podem queixar.
10. Per quins motius?
Abans hi havia molts conills i als llocs on hi ha conills, a les llebres no els agrada.
També crec que la presència de cabirols a la nostra Vall ha protegit la llebre, fent que
els caçadors no en cacin tantes.
11. Coneix cap malaltia que afecti o hagi afectat la població de llebres de la Vall?
Deien que anys enrera s’havien donat alguns casos d’alguna malaltia, no sé si
causada per un virus o un bacteri, que les afectava i n’havien arribat a trobar de
mortes per les muntanyes. En tot cas, no va anar més lluny i afortunadament ara no
tenim constància que cap malaltia afecti les llebres de la Vall.
12. És la llebre l’animal més ràpid que viu als nostres boscos?
Sí. Crec que és l’animal que pot agafar més velocitat. Per darrera seu estaria el porc
senglar que també pot arribar a córrer grans velocitats.
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13. I ja per acabar, quin futur li veu a la població de conills i llebres de la Vall de
Camprodon?
Sincerament, espero i desitjo que en un futur puguem tornar a gaudir d’una bona
població de conills. De totes maneres costarà molt arribar a la població que hi havia fa
vint anys. Respecte a la llebre crec que si les malalties la respecten, li espera un futur
estable ja que és un animal que s’adapta molt bé a diferents hàbitats i pot ser que a la
llarga, hi hagi un possible abandonament dels camps de conreu i això no l’afecti tant
com a altres espècies.
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Entrevista a Joan Guillaumes
Nom: Joan Guillaumes Garriga.
Edat: 78 anys
Professió: Pagès jubilat.
Altres aspectes: En Joan Guillaumes porta
vivint a la casa de pagès de Can Xacó
(Freixenet) des dels 12 anys. Allà hi ha exercit
la pagesia durant tota la vida, cosa que li ha
permès estar sempreen contacte amb la natura.
És un gran amant de la muntanya i dels
animals. Ara ja jubilat, es dedica a cuidar les
tres eugues que té i un ramat de més de vint
ovelles.

1. Quina opinió li mereix la llebre?
La llebre és una animal molt ràpid, astut i entranyable.
2. En veu sovint?
A la primavera vaig veure un llebretó al serrat del Guillot i des d’aleshores no n’he vist
cap més. Abans, quan tenia el ramat a la muntanya, en veia més sovint.
3. Li han destrossat mai cap collita?
Les llebres no, però anys enrera quan hi havia molts conills, sí que m’havien
destrossat algun hort.
4. Quins són els principals depredadors de la llebre?
Crec que els principals són les aus rapinyaires com l’àliga i l’esparver. Les guilles
també en poden caçar alguna, però no tantes com les aus rapinyaires.
5. Vostè porta molts anys voltant per aquestes muntanyes, recorda cap anècdota
d’alguna trobada amb llebres?
Una vegada la meva germana Justina en va agafar una de petita i la vam posar a una
gàbia per criar-la però quan ja era força gran es va escapar. També recordo jo
personalment haver agafat alguna cria d’aquestes anys enrera, i una vegada un meu
gos també en va caçar una.
6. La caça o l’ha caçat mai?
No.
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7. Quina opinió li mereix la caça de la llebre?
Crec que s’hauria de regular ja que la llebre és un animal que, a diferència del conill, fa
poques cries cada part i si a més li sumes que poques d’aquestes cries arriben al
primer any de vida , només falta que els caçadors matin les poques que sobreviuen.
8. Com diferencia vostè a simple vista la llebre del conill?
Per la manera de córrer, la llebre fa més salts, les orelles, la llebre les té més grans, i
la mida, tota la llebre és més gran que el conill.
9. Quan fa que van desaparèixer els conills de la seva finca?
L’any 1988 van començar a agafar la mixometosis i la tardor d’aquell mateix any els
gossos de caça ja les caçaven amb la boca.
10. Creu que actualment a les llebres els hi pot passar el mateix que els hi va
passar als conills anys enrera?
Si hi hagués una malaltia que les afectés molt, sí. De totes maneres ara s’investiga
molt i detectarien la malaltia ràpidament.
11. Creu que la Vall disposa d’una bona població de llebres?
Sí. La població és bona.
12. Quan hi havia més llebres, ara o fa 20 anys?
Hi havia una època en que el nombre de llebres va disminuir força, no et sé dir el
perquè. Això va ser fa uns deu o quinze anys. De totes maneres jo diria que si fa o no
fa, igual.
13. Per quins motius?
Les malalties l’han respectat a diferència d’altres espècies autòctones.

14. Coneix cap malaltia que afecti o hagi afectat la població de llebres de la Vall?
No en conec cap.
15. És la llebre l’animal més ràpid que viu als nostres boscos?
Crec que sí i, si no és el més ràpid, és un dels més ràpids. Diria que només el linx la
supera en velocitat, però no tenim linxs aquí a la Vall de Camprodon.
16. I ja per acabar, quin futur li veu a la població de llebres de la Vall de
Camprodon?
Bo. Sempre i quan les malalties les respectin i no se n’abusi de la seva caça.
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Entrevista a Jaume Pairó
Nom: Jaume Pairó
Edat: 78 anys
Professió: Pagès jubilat
Altres aspectes: En Jaume viu a Espinavell (Molló)
i porta tota la vida caçant llebres per aquestes
muntanyes. Ara ja jubilat, dedica la major part del
seu temps a entrenar gossos per caçar-la.
1. Fa molts anys que caça la llebre?
Oh i tant! era més jove que tu i ja hi anava
d'amagat.
2. Quantes
temporada?

llebres

caça

normalment

per

Depèn de l'any, jo molt poques però amb els meus
gossos, els de la meva colla en maten moltes més.
3. Hi va sol o amb altres persones a caçar?
Els dijous hi vaig sol i els diumenges hi vaig amb altres persones.
4. Té molts gossos per caçar-la? Quines races?
Ara en tinc 7, tots de diferents races però tots tenen sang d'ariege. Els arieges no són
gens carnissers amb el bestiar domèstic i són molt fins.
5. Se’n caçaven més anys enrera que ara?
Sí. Abans hi havia més pagesos caçadors i molta més gent que la caçava. Ara la gent
li costa anar a caçar-la si no té gossos bons.
6. En un any bo, quantes llebres pot arribar a caçar?
Jo poques, però amb els meus gossos n'han arribat a matar 27 o 28 amb una
temporada, tot i això mai hem arribat a les 30 llebres per temporada.
7. Al febrer, quan ja s’acaba la cacera es mata alguna llebre prenyada?
Sí que se'n maten, el que passa és que molts caçadors no se n'adonen perquè encara
estan molt poc desenvolupats els embrions.
8. N’ha criat mai de llebres?
No. Mai no m'ho he plantejat.
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9. Quins són els principals depredadors de la llebre?
Les aus rapinyaires. Una vegada vaig veure com una d'aquestes va caçar una llebre
que segurament deuria estar despistada. Em va impactar molt ja que era una llebre
grossa i la duia penjant de les potes. Per cert, les guineus en cacen poques de llebres.
10. De què en fa de les llebres caçades?
La majoria les regalo i alguna me la menjo.
11. Estaria bé tornar a deixar anar llebres com s’havia fet anys enrera o ja n’hi ha
prou?
Si fossin llebres ben sanitades i sanes, no hi veig cap inconvenient. Sempre és bo
posar-hi sang nova.
12. Quin és l’aliment principal en la dieta de les llebres?
No tenen cap aliment principal, mengen moltes classes d’herbes. Els agraden molt les
xicoines, la trèfola i la userda.
13. Quants cops crien a l’any?
Depèn de l'hivern. Hi ha vegades en què encara estan alletant els llebretons i ja tornen
a criar.
14. Quantes cries fan per part?
De 2 a 3 per part.
15. Em pot dir alguna curiositat de la llebre?
Les mares quan tenen llebretons, quan els acaben d'alletar, van donant voltes al costat
de les cries per tal de fer perdre el rastre de les petites als depredadors i fer que la
zona voltada agafi la seva olor. D'aquesta manera els depredadors segueixen la mare i
no cacen les cries.
16. Alguna altra?
M'he trobat vegades en què les llebres es queden quietes i els gossos els passen per
sobre literalment sense veure-les. Una vegada els meus gossos estaven en un prat i
anaven donant voltes al costat d'una ginesta. M'hi vaig acostar i vaig veure la llebre
allà aclapada, li vaig tirar una cossa i li vaig tirar un tiro. La vaig fallar.
17. Segur que en sap alguna més...
Quan es queden molta estona aclapades esperant que els gossos passin de llarg, se’ls
adormen les cames i els costa arrancar. Moltes vegades els meus gossos les han
caçat perquè a l’aixecar-les els costa córrer.
18. La llebre que hi ha ara és la mateixa que hi havia antigament?
No. La llebre d'abans tenia les cames del darrera més llargues i tenien el pèl de color
rovell. Ara fa temps que no en caço d'aquestes.
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19. Creu que la Vall disposa d’una bona població de llebres?
Sí.
20. Quan hi havia més llebres, ara o fa 20 anys?
No hi ha gaire diferència. Si fa o no fa igual.
21. Per quins motius?
Les malalties l'han respectat força a diferència d'altres animals i la gent no la caça tant.
22. Coneix cap malaltia que afecti o hagi afectat la població de llebres de la Vall?
En zones on no es pot caçar, per exemple a la reserva, i hi ha moltes llebres, acaben
agafant un mal ja que s'entrecreuen els progenitors amb la descendència i això no és
bo.
També anys enrera vaig caçar una llebre a cops de roc. Tenia tota la panxa plena de
pus, li regalimava per la panxa i al principi em vaig pensar que era llet. La vaig dur a
examinar, juntament amb un altre company, que també en va caçar una així. No
recordo exactament què em van dir que tenia, em sembla que era com un tipus de
sarna. Tot i això, afortunadament no n'he sabut mai més res d'aquest tipus de sarna.
23. És la llebre l’animal més ràpid que viu als nostres boscos?
Diria que sí, aguanta molt corrent i a gran velocitat.
24. I ja per acabar, quin futur li veu a la població de llebres de la Vall de
Camprodon?
Si la respecten les malalties i els caçadors en van matant sense fer-ne cap abús, bo.
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Entrevista a Joan Planella
Nom: Joan Planella

.

Edat: 55 anys
Professió: Carnisser
Altres aspectes: En Joan és un dels altres llebrers de la
Vall. Explica que últimament no pot anar a caçar-la tant
com li agradaria, però que sempre que té un moment
s’escapa, agafa els gossos i l’escopeta i se’n va a fer
córrer llebres.
1. Fa molt que la caça?
Vaig començar a caçar-la amb 17 o 18 anys.
2. Què és el que més li agrada de caçar llebres?
El treball dels gossos, la petxa.
3. Hi va sol o acompanyat?
Hi vaig amb tres persones més.
4. Quina munició fa servir per caçar-la?
Cartutxos Legia o Rottweil del números 2 al 4 amb 50 grams de pólvora.
5. Quants dies va a caçar a la setmana?
Jo dijous, el meus companys sempre que poden.
6. Quants gossos té per caçar-la?
Actualment en tinc 3.
7. Té alguna preferència per la raça de gossos llebrers?
Cap raça en especial, m’agrada que els gossos siguin nerviosos i treballadors.
8. En què es diferencien els gossos de la caça del porc i els de la llebre?
Els de la llebre són més fins que els del porc.
9. On és el lloc més estrany on ha mort una llebre?
Jo no en recordo cap d’especial, però el meu oncle em va explicar que va matar una
llebre a sobre d’una saula mig inclinada. M’explicava que quan aquesta fugia dels
gossos, anava a sota la saula, feia un salt i es quedava allà quieta.
10. Quantes llebres sol matar en una temporada?
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Jo poques, els meus companys més.
11. Quantes en va matar la temporada passada?
Dues, i els meus companys en total 18.
12. De què en fa de les llebres que caça?
Ens les mengem, són molt bones!
13. Ha vist mai dues llebres barallant-se?
No, però diuen que és espectacular.
14. Quins són els principals depredadors de la llebre?
Les àligues, les guineus...
15. Expliqui alguna anècdota que recordi de les llebres...
De petit vivia a pagès i recordo que els de casa tenien els gossos llebrers voltant
deslligats pels contorns de la casa i a vegades anaven al camp de trumfes que teníem
a sota casa i agafaven les cries de llebres que estaven entre les trumfes.
16. Creu que la Vall disposa d’una bona població de llebres?
En aquest moment, sí.
17. Quan hi havia més llebres, ara o fa 20 anys?
Fa 20 anys, i en fa 40 encara n’hi havia més que en fa 20. També s’ha de tenir en
compte que abans se’n caçaven moltes més que ara.
Cal tenir clar que anys en els quals hi ha pedregades o moltes pluges, no hi ha tantes
llebres com anys amb millor temps.
18. Per quins motius?
Ara molts pagesos tiren productes químics per matar les males herbes dels camps i
has de pensar que als llocs on hi tiren aquests productes, no hi ha llebres.
19. Coneix cap malaltia que afecti o hagi afectat la població de llebres de la Vall?
Sí, tènies, que són uns cucs que se’ls hi posa a la panxa i van venint seques. També
hi ha la Tulerèmia, el què passa és que no sé si n’ha afectat mai cap exemplar d’aquí
la Vall.
20. És la llebre l’animal més ràpid que viu als nostres boscos?
Sí. Ara últimament també tenim el cabirol que també és molt ràpid, així com la guineu,
però crec que la llebre és la més ràpida de tots.
21. Quin futur li veu a la població de llebres de la Vall de Camprodon?
Si les malalties i els productes químics que tiren els pagesos als seus camps la
respecten, el futur és bo.
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10. ANNEX B
CRIA D’UN LLEBRETÓ
Quan ja estava redactant les conclusions i donava el treball pràcticament per enllestit,
va aparèixer a casa meva un noi del meu poble amb un llebretó de tres dies dins d’una
capsa de sabates.
Em va explicar que l’havia trobat en un prat recent segat, envoltat de corbs que el
picotejaven, el va agafar i, com que sabia que jo estava fent el Treball de Recerca de
les llebres, me’l va dur perquè l’intentés salvar.
A part de salvar-lo, també vaig veure en el llebretó una oportunitat immillorable
d’observar l’evolució d’una llebre en els primers dies de vida, ja que la parella de
llebres no m’havia criat.
Tot i això, al principi em va semblar molt difícil que pogués viure, ja que no sabia ni
quina llet donar-li, ni quina quantitat, ni com ho havia de fer. Així doncs, vaig decidir
informar-me més sobre el tema i vaig trucar a un veterinari especialista en conills, que
m’aconsellà com criar-lo:
- Donar-li tres vegades al dia 20ml de llet de vaca, que és rica en greixos i abrigar-lo
perquè no passés fred.
I aquí va començar el meu repte. Vaig esmenar-me al màxim a criar-lo perquè visqués
i li vaig fer un seguiment.
Mides que fa a la tercera setmana
Orelles: 4’3 cm.
Cap (del musell a l’occipital): 3’6cm.
Potes anteriors: 8’2cm.
Potes posteriors: 9’8cm.
Cos: 15’4cm.
Cua: 3cm.
Pes: 300 grams

Comportament
El primer dia que em van portar la cria estava morta de fred, tremolava molt i gairebé
no es movia.
Al principi li va costar aprendre a xumar del biberó, però una vegada va trobar la llet
calenta, s’hi va acostumar i no li va provocar cap rebuig.
De mica en mica també es va anar acostumant a la gàbia.
És nerviosa i té moltes ganes de córrer, per això la deixem voltar una mica pel garatge.
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Altres aspectes
Tenint en compte que els llebretons són de creixement ràpid i al cap de quinze dies ja
mengen vegetals, vaig intentar donar-li un tros de col que al final no va voler. El que sí
que menja és userda, tot i això, el que més li agrada més és la llet.
De moment creix sana i crec que viurà.
Fotos
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