CONVIU AMB EL GALL FER AL CATLLARÀS
BIOLOGIA

EL GALL FER ÉS L’OCELL MÉS EMBLEM ÀTIC DELS BOSCOS DEL PIRINEU I PREPIRINEU,
ACTUALMENT EN PERILL D’EXTINCIÓ. LES SEVES POBL ACIONS ESTAN DISMINUINT DRÀSTICAMENT
A CAUSA DE DIVERSOS FACTORS, ENTRE ELLS LES MOLÈSTIES CAUSADES PER L A PRESÈNCI A HUM AN A.

TOTS PODEM AJUDAR EN L A SEVA CONSERVACIÓ
SEGUINT UN CONJUNT DE SENZILLES BONES PRÀCTIQUES
EN LES ACTIVITATS A MUNTANYA DURANT LES DIFERENTS ESTACIONS DE L’ANY.

HIVERN

PRIMAVERA

ESTIU

TARDOR

Durant l’hivern el gall fer només s’alimenta de fulles de pi, que li
proporcionen l’energia justa per sobreviure (1).
Els esforços excessius a causa de la presència humana els poden
arribar a provocar la mort.

Galls i gallines es reuneixen als cantaders (2).
Ells canten, lluiten i s’exhibeixen, elles trien i s’aparellen.
El plomatge de les gallines els permet passar dessapercebudes
dels depredadors durant la incubació (3).

Durant l’estiu les gallines amb polls busquen zones del bosc
amb sotabosc que els proporcioni insectes
i fruits per alimentar-se i refugis per amagar-se (4).

La tardor és època d’engreix gràcies a
l’abundància de fruits del sotabosc com
el nabiu (5) o la boixerola (6).

1

Quan colliu bolets no porteu el gos,
procureu caminar en silenci i eviteu
les primeres hores del dia.
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BONES PRÀCTIQUES
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Realitzar els treballs forestals i les
batudes de caça durant la tardor
permet minimitzar les molèsties al gall
fer durant les èpoques més sensibles.

Durant les excursions no sortiu dels
camins senyalitzats, eviteu les primeres
hores del dia, camineu en grup, sense fer
soroll i porteu el gos lligat.
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A les estacions d’esquí
no sortiu mai de les pistes
i itineraris senyalitzats.
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Si trobeu un niu a terra
allunyeu-vos ràpidament de la
zona i no toqueu mai els ous.

ACCIONS DE
CONSERVACIÓ

Fora de les estacions transiteu per
espais oberts evitant travessar el bosc,
i manteniu el grup unit i en silenci
(tant raquetes com esquí de muntanya).

La col·locació de senyalitzadors
visuals (7) permet reduir el risc
de col·lisió amb els cables de
les estacions d’esquí i les línies
elèctriques.

PROMOGUT PER:

• Mantenir arbres morts en peu i fusta a terra (8) ajuda a
incrementar l’abundància d’insectes.

• La regulació d’accés amb vehicle motoritzat a les zones més
sensibles permet reduir les molèsties (9).

• Una gestió forestal curosa als cantaders, mai a primavera i estiu,
pot ser necessària per garantir la seva funcionalitat.

• Respectar clapes arbustives durant els treballs forestals
proporciona refugi i aliment als polls.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

La substitució de fils d’espines per
fils llisos als tancats ramaders i la
seva correcta senyalització (10)
permet reduir el risc de col·lisió.

AMB EL SUPORT DE:
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PERIFER, UN A INICI ATIVA DE PAISATGES VIUS PER A L A
CONSERVACIÓ DEL GALL FER A CATALUNYA

