RECOMANACIONS PER A RECOLLIR BOLETS
Els bolets s'han de tallar per la base del peu amb navalla o ganivet, deixant enterrada la
part inferior per a així protegir el miceli. No s'ha de remoure la fullaraca amb rasclets, ja
que els micelis es localitzen en les capes superficials del sòl i, si aquests es tiren a perdre,
provoquen la mort del bolet. Si això ocorre, allí ja no tornaran a créixer bolets.
Recolliu els bolets en cistelles de vímet i no en bosses de plàstic. D'aquesta manera, les
partícules generatives dels bolets- les espores- són recuperades pel bosc.
Agafeu només els bolets que identifiqueu sense cap mena de dubtes.
Els bolets que no conegueu no els agafeu, trepitgeu ni esclafeu.
No remogueu la fullaraca amb cap eina perquè perjudica el bosc i als bolets.
Si són molt xicotets, no els agafeu, és millor deixar-les créixer una mica més perquè
estiguen madurs i hagen tingut temps d'alliberar les espores.
Recolliu els bolets amb moderació. Es poden recol·lectar com a màxim 6 kg per persona i
dia.

RECOMANACIONS PER A LA PRÀCTICA DEL
SENDERISME I BICICLETA EN ÈPOCA DE CAÇA
Es recomana realitzar itineraris per pistes i camins principals i mai entre matollar o per
sendes en les quals la vegetació ens puga deixar invisibles davant les posades dels
caçadors.
Resulta més segur caminar en grup que una persona sola que pot passar
desapercebuda.
Utilitzeu roba amb colors que destaquen, com el roig o taronja, o que brillen, armilla
reflectora, i eviteu l'ús de tons negres, marrons i verds.
Els dies en què es pot caçar són els DIJOUS, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS.
Si es realitzarà una batuda de senglars, la nit anterior ha de quedar senyalitzada la
zona on es desenvoluparà. I per la nostra seguretat haurem de triar algun altre
itinerari.
Si porteu gos, tant per la teua seguretat com per la de la teua mascota, és normativa
del parc portar-lo lligat.

