Oberta la veda de caça menor fins al 3 de gener
dilluns, 19 d'octubre de 2015 19:51

Ahir diumenge 18 d'octubre i fins al 3 de gener està oberta la veda de caça menor a l'illa de
Formentera, segons ha establert l'àrea de Medi Rural del Consell de Formentera. Els dies
hàbils per poder caçar són dimarts, dijous, dissabtes, diumenges i festius de caràcter nacional
o autonòmic, segons marca la normativa que també fixa l'horari per poder caçar: a partir de
mitja hora abans de la sortida del sol, fins al cap de mitja hora de la posta.

A Formentera hi han 6 vedats de caça, i 3 clubs de caçadors federats: La Mola, Es Cap i Porto
Salè. Cal recordar que es prohibeix qualsevol modalitat de caça amb armes de foc a menys de
100 metres de les zones habitades i a menys de 25 metres de vies i camins d’ús públic. I resta
prohibit la caça a la zona de domini públic marítim-terrestre i als embassaments.

Espècies capturables
Les espècies que es poden caçar a l'illa de Formentera aquesta temporada són el conill, la
llebre, la perdiu, la guàtlera, el faisà, el tudó, la tórtora comuna, la tórtora turca, la cega,
l’estornell comú, el tord, el tord cellard, la grívia, el tord burell. Així com les següents aus
aquàtiques: el collverd, el xiulador, el coer, la sel·la rossa, la sel·la blanca, el cullerot, la griseta,
el moretó capvermell, el moretó de plomall, el cegall, la fotja i la gavina vulgar.

Caça amb cans
Pel que fa a la caça amb cans s'estableix un nombre màxim de 10 cans per caçador, i 12 si hi
ha una parella de caçadors, en cas de tenir una autorització especial es poden ajuntar 40 cans i
4 caçadors.

El nombre màxim d'espècies a capturar en els vedats per caçador i dia són: 20 tords, 12
tórtores salvatges, 4 cegues, 4 perdius amb caràcter general i 2 amb reclam, 8 anàtides i un
màxim de 2 entre la resta d’espècies d’ànneres caçables. Queda prohibida la caça a l’aguait de
la cega en els seus passos.

Per a més informació aquí teniu l'enllaç de la normativa:
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http://conselldeformentera.cat:2095/cpsess7399536283/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_acti
on=get&_mbox=INBOX&_uid=21570&_part=3&_frame=1&_extwin=1
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