Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambiental 		

El sector forestal demana
un carnet de boletaire per
protegir el bosc
Primer va ser una tímida reclamació.
Passat un temps, el to es va elevar.
Aquesta tardor, amb els boscos plens
de bolets -i de re¬col•lectors més o
menys inexperts- i encara coberts amb
restes de la ¬fusta que va caure en els
temporals de l'hivern passat, la reivindicació ja ha arribat a grau d'exigència.
Amb la ¬temporada en el seu apogeu,
¬propietaris ¬forestals, experts en
gestió del bosc i associacions científiques
demanen a les ¬administracions -sobretot a la Ge¬neralitat, però també als
ajuntaments- que regulin d'una vegada
l'activitat al bosc, amb pagament de
taxes o sense. D'entrada, ¬coincideixen
tots, seria bo co¬mençar per la implantació d'un ¬carnet o llicència per als que
busquen bolets, una pràctica que a Catalunya ¬reuneix milers de ¬seguidors.

(El Periódico, 23-10-2010)

3. Aprenent a gestionar els recursos naturals
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Perquè saps anar pel Parc

Perquè per on ell passava no hi creixia
mai més l’herba

•

– Utilitzes el transport públic i, si vas amb
cotxe, aparques als llocs idonis
– Condueixes amb prudència i respectes
el límit de velocitat a les pistes
– Camines per corriols marcats, sense
endinsar-te en boscos i conreus
– Quan vas amb bici o cavall, cedeixes
el pas als vianants

Respecteu sempre el bosc.
El cistell és la millor manera de dur els
bolets.
• Utilitzeu un ganivet per collir-los, és
millor per al bosc i per a vosaltres.
• No trepitgeu mai un bolet, és útil al
bosc.
• No utilitzeu rascles ni altres eines,
farien malbé la part subterrània del
bolet.
• No deixeu brossa al bosc.

Fora dels llocs expressament preparats
a aquest efecte

•

Perquè vius i deixes viure

– Respectes la cultura, propietat i mitjans
de vida de la població rural
– T’interesses per conèixer millor els llocs
per on passes
– Gaudeixes del bosc i aprens a observar
les plantes i els animals
– Saps escoltar els sons de la natura
i no fas sorolls innecessaris

•

Perquè vols que el Parc sigui
un lloc agradable

– Tractes bé les construccions, el mobiliari
i els senyals
– Practiques un bon veïnatge amb els
altres usuaris
– Saps compartir solidàriament les barbacoes
i les taules
– Si no trobes contenidors, t’enduus
les deixalles a casa
– Apagues bé els cigarrets i no els llences
a qualsevol lloc
– Deixes els indrets nets com t’agradaria
haver-los trobat

•

collir bolets...

•

No fer mai foc

•

Perquè saps que el Parc
també depèn de tu

Si voleu

No facis mai d’Atila. Recorda:

– Fas cas dels senyals i ajudes a mantenirlos
en bon estat
– Cooperes amb els serveis i els voluntaris
del Parc
– Avises si detectes foc o qualsevol altra
situació de perill
– Aportes els teus suggeriments per a la
millora del Parc

El Parc és
per a gent com tu

No trinxar la vegetació
–
–
–
–

Ni tallant arbres o branques
Ni arrencant plantes o molsa
Ni collint espècies protegides
Ni furgant el terra amb bastons o
rasclets

•

No empipar els animals
–
–
–
–

Ni caçant furtivament
Ni destruint caus o nius
Ni enduent-se els ous o les cries
Ni molestant-los amb comportaments
agressius

•

No fer del Parc un campi
qui pugui
– Ni aparcant el cotxe obstruint camins
o aixafant la vegetació i els conreus
– Ni circulant amb vehicles fora de
camins amples

•

No empastifar el Parc
–
–
–
–

Ni llençant deixalles o runes
Ni rentant el cotxe a les rieres
Ni canviant l’oli del cotxe
Ni embrutant les fonts i els rierols

•

No ser poca-solta
– Ni destruint el patrimoni construït
– Ni rascant i guixant arbres, bancs i
senyals
– Ni posant el radiocasset a tot drap
– Ni envaint les propietats privades

Tot això pot ser
sancionat durament

