EL SALT

CASA DE COLÒNIES I ACTIVITATS...

Codi Forestal per la
caça de la Minibèstia
Seguiu el nostre Codi Forestal per a la caça de la Minibèstia per garantir que les
plantes i els animals del bosc siguin tractats sense molèsties.
Tracta amb respecte: minibèsties
som éssers vius com nosaltres.
El bosc és la seva llar: marxa tal com
l'has trobat. En moure troncs o pedres,
recordeu substituir-los suaument. Si no
pots moure fàcilment una pedra o un
tronc, no la moguis.
Sigues amable: recorda que les
minibèsties són molt petites i delicades.
Traieu la tapa amb cura del pot de
recollida i utilitza un pinzell per col·locar
suaument la minibestia dins. Ves amb
compte amb les cames i ales que puguin
quedar atrapades.
Un cada vegada: col·loqueu només una
minibèstia a cada pot . T'ajudarà a tenir
una bona fotografia. També pot evitar que
les minibèsties es facin mal entre elles!
Totes les coses viscoses: eviteu posar
llimacs o cargols a l'olla, ja que la fan
viscosa. Podeu utilitzar una safata.

Cuida els teus cucs,. posant-los en testos
utilitzant una mica de terra humida per
ajudar-los a mantenir-se humits.
Intenteu reduir el soroll al mínim; potser
us sembla emocionant o us sentiu
una mica nerviosos en ser aprop d'una
minibèstia; és normal. Prova d'estar tranquil
per no espantar la fauna que t'envolta.
Torna a casa suaument les teves
minibèsties. torneu-les on les vas trobar
quan hagis acabat de buscar. Tot el que viu
al bosc s'ha de quedar al bosc.
Aneu amb compte, intenteu no manipular
qualsevol minibèstia que pugui mossegar
o picar-te.
Rentar, rentar, rentar: recordeu rentarvos les mans i el vostre material.
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