
Els barrancs calcaris amb règim hídric
semipermanent són rics en toves o tosques.

Aquestes s’han format a partir de diverses
espècies vegetals que han quedat

petrificades pel carbonat calci dissolt a
l’aigua i en alguns barrancs són hàbitats

d’interès comunitari (HIC).

La composició de microorganismes de cada
riu és diferent i podem  transferir patògens
d’una conca a una altra. Entre els patògens
més perillosos trobem el fong que provoca
la quitridiomicosis, una malaltia infecciosa

mortal que afecta els amfibis.

A la muntanya, un bon barranquista...

El bon barranquista passa amb cura per no
molestar ni trepitjar accidentalment cap

animal. És conscient que està duent a
terme una activitat en un hàbitat fràgil on

habiten éssers vius molt sensibles que
s'han de respectar, com són els

capgrossos, els tritons i les granotes.

No molesta la fauna. 

@feec_cat
Gaudeix i respecta la muntanya!

I sobretot...

www.feec.cat

Gaudeix de l’espai on va sense
modificar-lo. Evita arrencar
plantes, trencar branques
d’arbres o moure pedres. 

Hi ha plantes que poden estar
protegides o altres elements naturals
que serveixen de refugis als animals.

Durant el descens camina
sempre que pot per fora del riu

per no alterar la llera.
Els ecosistemes aquàtics són molt

vulnerables a les pertorbacions i els
barrancs, amb un règim hídric

semipermanent, són especialment
sensibles.

Té cura de les toves o tosques. Desinfecta el neoprè i altres
materials tèxtils (corda, arnesos,

calçat) després del descens. 

És conscient que es troba en el medi natural
i no en un parc aquàtic. Cridar pot molestar a
la resta de barranquistes i espantar la fauna

de l’ecosistema visitat.

Fa els seus descensos sense fer
soroll i no crida en els salts. Alguns barrancs són molt freqüentats i, si

tothom fa les seves necessitats dins de
l’aigua,  pot canviar la seva qualitat i

composició. 

Orina fora del riu. Coneix i es posa al dia de les
regulacions dels barrancs o la
normativa de la muntanya que

visita.
Aquestes normalment van lligades a la

fauna o flora amenaçada de la zona, que
necessita unes bones condicions per

desenvolupar-se. 

Demana permís per obrir nous
barrancs. 

Cal consultar sempre als gestors dels espais
naturals o als agents rurals abans d’equipar

cap nou tram. Si s’equipa un barranc en
què hi viu una espècie sensible, es podria
afectar greument la seva supervivència. 

 

Recicla les cordes.

Les cordes estan fetes de materials que
triguen anys en descompondre’s. Hi ha

punts de recollida on les transformen en
un altre material proporcionant-los així

una segona vida. 
 


