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QUADERN COLORABLE      TOTS PODEM PINTAR EL GALL FER
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Comparteix el teu dibuix 
a les xarxes socials 
amb les etiquetes 

#joemquedoacasa 
#jopintoelgallfer
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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. 

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.

RAMADER
La senyalització de filats 
ramaders i cables minimitza 
les probabilitats de col·lisió 
de la fauna salvatge. 

Ara si que veig 
els filats i els 
puc esquivar mEs 

fAcilment!
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ESTIU
A l’ESTIU les gallines 
amb els pollets busquen 
un sotabosc que els 
propocioni refugi i 
insectes per alimentar-se.

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...

Nosaltres  
tambE necessitem 
tranquil.litat!  

Respecteu sempre 
les senyalitzacions i 

recomanacions de  
“no passar”, tant a peu 

com amb vehicles!

TOTHOM
La regulació de l’ús públic a les 
zones sensibles (tancament de 
camins, senyalització de les àrees 
de protecció...), els proporciona 
la tranquil·litat que necessiten per 
sobreviure i reproduir-se.
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TARDOR
A l’ESTIU i TARDOR  
es desplacen a zones amb abundància de  
sotabosc ric en fruits dels quals s’alimenten 
(boixerola, nabiu, gerds, ginebró...). 

TREBALLADOR FORESTAL
Una gestió forestal curosa que tingui 
en compte els requeriments d’hàbitat 
del gall pot ser necessària per a la seva 
conservació. La millor època per als 
treballs forestals és entre agost i octubre.

CAÇADOR
Realitzar les batudes de caça 
durant la tardor permet minimitzar 
les molèsties durant les èpoques 
més sensibles (reproducció i 
hivernada). Si es caça a l’hivern cal 
evitar les zones més altes del bosc.

El bosc Es 
casa nostra, 
ajudeu-nos a 

mantenir-lo com ens 
cal! Ens agraden 
els arbres grans 
i brancalluts i un 

sotabosc ben divers 
on amagar-nos i 
buscar aliment.

Intenteu 
mantenir controlats  

els gossos quan sortiu  
a caCar!



ALTRA FAUNA DE MUNTANYA

Isard
Rupicapra pyrenaica

Esquirol 
Sciurus vulgaris

Cérvol
Cervus elaphus

Ermini
Mustela erminea

Marta 
Martes martes

Papallona Apol·lo 
Parnassius apolloMussol pirinenc 

Aegolius funereus

Picot negre 
Dryocopus martius
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