RECOMANACIONS EN ÈPOCA DE CAÇA
PER A LA PRÀCTICA DE SENDERISME I BICICLETA
Convé realitzar itineraris per pistes i camins principals,
mai entre el matollar o per senderes on la vegetació ens
puga deixar invisibles enfront de les postes dels caçadors.
És més segur anar-hi en grup que una persona a soles, ja
que esta pot passar desapercebuda.
Es recomana utilitzar roba de colors cridaners. Per
exemple, el roig o el taronja, o portar un jupetí reflectant.
Convé evitar l'ús de colors negres, marrons i verds.
Els dies durant els quals es podrà caçar són: DIJOUS,
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS.
Si es va a realitzar una batuda de porcs senglars, la nit
d'abans ha de quedar senyalitzada la zona en què es
desenvoluparà. Per la nostra seguretat, convé escollir
algun altre itinerari.
Si es porta gos, tant per normativa del parc como per
seguretat, cal portar-lo amb corretja.

RECOMANACIONS PER A LA RECOLLIDA DE BOLETS
Els bolets s'han de recolectar tallant-los per por la base del peu
amb navaixa o ganivet, deixant-ne soterrada la part inferior per
protegir així el miceli. No s'ha de remoure la fullaraca amb
rastells, ja que els micelis es localitzen en les capes superficials
del sòl i, si estes es perden, provoquen la mort dels bolets i no
tornaran a créixer-ne. Convé recordar:
S'han de recollir els bolets en cistelles de vímet i no en bosses
de plàstic. D'esta manera, les partícules generatives dels
bolets, les espores, són recuperades pel bosc.
S'han de collir només els bolets que s'identifiquen sense cap
mena de dubte. Els bolets que no es cullen no s'han de
trencar ni arrancar.
No s'ha de remoure la fullaraca amb cap ferramenta, ja que
això perjudica als bolets i al bosc.
Si els bolets són petits, no s'han de recollir. És millor deixar-ne
que maduren perquè puguen alliberar les espores.
Els bolets s'han de recollir amb moderació: un màxim de 6 kg
per persona i dia per tal de garantir la seua regeneració.

