
La Serra de Galliners  
Un bon exemple de bosc mediterrani

Organitza:
Sant Quirze del Vallès Natura

Participa i Col·labora:

A la plana del Vallès, entre les muntanyes de Sant Llorenç del Munt i Collserola, la 
serra de Galliners és un bon exemple de bosc mediterrani que sobreviu rodejat per 
pobles  i  ciutats.  Amb aquest  cicle  de  sortides  naturalistes,  ens  aproximarem a  la 
biodiversitat d’aquest espai al llarg de les diferents estacions de l’any. 

Durada: Matinal. Lloc: Serra de Galliners.
Hora i punt de trobada: Es imprescindible fer reserva prèvia. 
Cal portar: Calçat de muntanya, aigua i esmorzar. Es recomana portar binocles.
Dificultat: Baixa. Adreçada a totes les edats.
Organitzadors i guies naturalistes: Montserrat Pérez i Xesco Macià
Per més informació i reserves: sqvnatura@telefonica.net

25 de novembre/Diumenge. 
Tardor-hivern: Dolça tardor mediterrània
L’escenari natural ha canviat completament: les 
fulles  dels  caducifolis  han  caigut,  els 
invertebrats  són  escassos,  però,  malgrat  tot, 
encara algunes espècies de plantes continuen 
florint. Moltes de les aus que veiem en aquest 
període  nidifiquen  al  nord  d’Europa  i  migren 
fins  a  la  mediterrània  perquè l’hivern  és  més 
suau.

22 d’Abril/Diumenge. 
Primavera: Colors, fragàncies i sons
Abril,  mes  de  colors,  de  fragàncies  i  dels  sons 
dels ocells;  els arbres caducifolis s’han tornat a 
vestir  de  fulles,  les  plantes  floreixen  i  les 
papallones comencen a ser abundants, igual que 
molts  altres  invertebrats.  Coincidint  amb  tot 
aquest esplendor i plenitud dels ecosistemes, una 
fracció  important  dels  ocells  que  nidifiquen  a 
Europa estan finalitzant els viatges migratoris de 
retorn  als  seus  llocs  de  reproducció.  Al  mateix 
temps,  les  espècies residents han fet  els  nius i 
molts ocells ja tenen les seves cries. 

16 de setembre/Diumenge. 
Finals d’estiu a Galliners: 
L’estiu tota cuca es viu
Al setembre el cicle reproductor de 
les  aus  ha  finalitzat  i  les  que 
hivernen al sud del Sàhara destinen 
tots els seus esforços a la migració 
que  els  portarà  als  quarters 
d’hivernada.  Altrament,  la  floració 
d’algunes  plantes  proporciona 
aliment  a  moltes  papallones  i  a 
molts  altres  invertebrats  que 
encara  són  actius,  atès  que  les 
temperatures ho permeten.


