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HIVERN



A les estacions, no sortiu mai de les pistes 
d’esquí ni dels itineraris de raquetes.  
Els galls durant l’hivern es mouen poc per 
conservar l’escassa energia que obtenen 
de les fulles de pi, gairebé l’únic aliment 
disponible. 

RAQUETAIRE O ESQUIADOR
Fora de les estacions, si feu esquí de 
muntanya o raquetes, seguiu camins 
principals i senders senyalitzats. 
Desplaceu-vos sempre per espais 
oberts evitant travessar el bosc. 

Quan travesseu  
pel bosc ens obligueu  

a fugir! Si ens estresseu  
podem emmalaltir,  

deixem de reproduir-nos  
i fins i tot  

podem morir...

HIVERN
A l’HIVERN mengen bàsicament fulles 
de pi, que els proporcionen l’energia 
justa per sobreviure. 
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PR I M AVE RA
A la PRIMAVERA els mascles 
es concentren a zones del bosc 
anomenades cantaders, on 
s’exhibeixen cantant i ballant davant 
de les femelles per aparellar-se.

BOLETAIRE
Quan aneu a collir bolets no porteu el gos. Si colliu bolets de primavera 
eviteu les primeres hores del dia, quan els galls estan festejant. En el cas 
de trobar un niu a terra, allunyeu-vos ràpidament de la zona en silenci. 

EXCURSIONISTA 
O RUNNER
Durant les excursions a la 
muntanya porteu el gos 
sempre lligat, camineu 
en grup, sense fer soroll, 
i no sortiu dels camins 
senyalitzats (GR, PR...). 

Els gossos ens 
persegueixen i poden 
caCar fAcilment els 

nostres pollets.  
No els deixeu mai 

deslligats!  
Per nosaltres son 

depredadors...

No toqueu mai  
els ous d’un niu  

o la gallina  
els abandonara!  

A mEs, la vostra olor  
pot atreure a 

depredadors com la 
guineu o la marta.

Entre MAIG i JUNY  
les gallines fan els 
nius a terra, posen 
entre 5 i 8 ous, i els 
coven uns 25 dies.
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