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Editorial
En aquesta nova etapa de govern municipal, és per a mi una enorme satisfacció assumir la responsabilitat, en la meva 
condició de presidenta de B:SM, de treballar en el procés de transformació del Zoo de Barcelona, un espai orientat a 
potenciar els valors de la sostenibilitat i el respecte per la natura, la conservació de les espècies animals, el coneixe-
ment, la recerca, les ciències, la innovació i el compromís amb el medi ambient i la seva preservació. Tot això, al bell 
mig de la ciutat, refermant la seva vocació d’espai educatiu i cultural i una referència per al lleure familiar. 
Atenent al context econòmic actual, s’abandona el projecte de desdoblament del Zoo al front litoral del Besòs, per 
concentrar tots els esforços i recursos en la millora i potenciació del Zoo del Parc de la Ciutadella. En aquest sentit, 
hem impulsat la redacció del Pla Estratègic del Zoo, els objectius i les actuacions del qual esperem poder-vos concre-
tar ben properament.
Ens preparem aquests dies per a la celebració de dos importants esdeveniments que ens permetran, a partir d’una 
mirada retrospectiva, projectar el Zoo i els valors que representa cap a un futur esperançador quant a la nostra contri-
bució i compromís com a societat envers la protecció de les espècies. D’una banda, l’estrena de la pel·lícula d’anima-
ció Floquet de Neu, produïda per Filmax en col·laboració amb el Zoo de Barcelona, que ens traslladarà a un període 
important de la nostra història i que farà que les noves generacions incorporin en el seu imaginari la figura del goril·la 
albí, ambaixador de Barcelona i del seu Zoo, i tot un símbol quant als valors de la conservació. De l’altra, la celebració 
del 120è Aniversari del Zoo i dels 50 anys de la revista, el programa d’activitats del qual podreu consultar en pàgines 
interiors, conjuntament amb un calendari 2012 editat a aquest efecte. A punt d’estrenar com estem nou any, vull des-
tacar l’exposició fotogràfica que sobre la història del Zoo i la seva revista farem en l’espai dels voltors i trencalossos, en 
la qual podrem copsar el desenvolupament del Zoo al llarg d’aquest dilatat període, en paral·lel amb l’evolució i una 
creixent sensibilització experimentada per la nostra societat.
Mentrestant, continua l’activitat quotidiana del Zoo, com podreu descobrir, entre altres, en el reportatge sobre les hie-
nes tacades arribades al zoo a final d’estiu, la informació sobre la bona valoració per part dels usuaris dels casals d’estiu 
de l’Escola del Zoo, o l’article sobre la 1a edició de la Campanya Pas de l’Estret, feta en col·laboració amb DEPANA en 
el marc del projecte de conservació de la mona de Barbaria.
Finalment, us volem informar que enguany, en concret el diumenge 23 d’octubre, hem arribat al milió de visitants, tot 
un rècord, fet que posa de manifest l’estimació i valoració dels barcelonins per aquesta instal·lació, resultat del treball 

diari de tots i cadascun dels treballadors del Zoo. I per això, des d’aquest editorial, vull agrair 
la feina i la dedicació de tot l’equip de treballadors perquè els animals i el Parc en general 
tinguin les condicions adequades que fan que cada dia molts barcelonins i famílies d’altres 
indrets ens visitin i gaudeixin i aprenguin amb la nostra oferta d’activitats i serveis.
Felicitats a tots i totes i gràcies per la vostra confiança. Us animem a gaudir dels actes i esde-
veniments del 120è aniversari. 

Sònia Recasens
Segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de B:SM.
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Actualitat

A quest estiu, gràcies a la coneguda casa Staedtler, 

tots els nens que durant les vacances han acudit als 

Casals de Zoologia que organitza el Departament 

d’Educació del Parc Zoològic de Barcelona, han participat en 

un concurs de dibuix anomenat: “El teu animal favorit”.

S’han recollit molts dibuixos pintats amb molta il·lusió pels 

nens. El dia 5 de novembre, la Sra. Vanessa Duran, de la casa 

Staedtler, i el Sr. Jordi Indiano, cap de parc del Zoo, han pogut 

conèixer els petits artistes i els han obsequiat amb regals.

Des del Departament d’Educació del Parc Zoològic de Barce-

lona volem manifestar el nostre agraïment a tots els amics que 

ens han regalat els seus dibuixos, i a la gent de Staedtler per la 

seva col·laboració. 

“El teu animal favorit”

Els guanyadors del concurs són els següents:
 En la categoria de 4 a 6 anys:

1r premi:  Mysti Virginia Frantum Vidal, 6 anys

2n premi: Paula Bei Olivé Boquet, 6 anys

3r premi: Judit Baldoví, 6 anys

 En la categoria de 7 a 9 anys:

1r premi: Aina Quintana López, 9 anys

2n premi: Emma Vaquero, 8 anys

3r premi: Elisabet Puig Viñals, 8 anys

 En la categoria d’11 a 14 anys:

1r premi: Amanda Casanovas Fernández, 12 anys

2n premi: Berta Estrada Bes, 11 anys

3r premi: Daphne Devesa Serrano, 11 anys

Accèssit: Isaac Castellví Vila, 11 anys

Els guanyadors posant amb els seus treballs

Els dibuixos guanyadors

Lliurament del premis del Concurs de dibuix Staedtler
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D urant aquest any 2011, la campanya anual de 

l’EAZA ha estat destinada a la protecció dels si-

mis (ximpanzés, bonobos, goril·les, orangutans 

i gibons), per la qual cosa hem organitzat diferents activitats 

per conscienciar tothom de les greus amenaces que pateixen 

aquests animals.

De totes les activitats que s’han fet volem destacar les següents:

  El dia 5 de juny, per celebrar el Dia mundial del medi am-

bient vam participar amb una mostra d’activitats relacionades 

amb la situació en què es troben els goril·les en estat salvatge. 

Assistència estimada: entre 1.500 i 2.000 persones.

  El dijous 9 de juny, a la festa de Fi del curs d’educació vià-

ria de la Guàrdia Urbana a les escoles, celebrada al recinte 

del Fòrum, el Zoo hi va participar amb un muntatge anome-

nat “Itinerari del goril·la” en el qual els nens es convertien en 

petits goril·les que havien de passar diverses peripècies fins a 

retrobar-se amb la seva família. L’activitat va tenir molt bona 

acceptació i hi van participar uns 800 alumnes de les escoles 

dels diferents districtes barcelonins.

  En el programa que portem a terme en col·laboració amb 

el Consorci de Barcelona anomenat “Tan monos como JO”, 

adreçat a nens d’aules obertes d’ESO, s’ha treballat la situació 

dels simis i els perills que els amenacen. Hi han participat uns 

80 alumnes de quatre instituts.

  En els Casals d’estiu s’han programat dos projectes per a jo-

ves de 14 a 16 anys: del 27 al 30 de juny i del 5 al 9 de setembre. 

S’hi ha treballat i debatut en profunditat la delicada situació 

dels grans primats, analitzant-la des de diferents perspectives. 

Assistència: 50 persones.

  Curs d’estiu organitzat pel Centre Ernest Lluch-Consorci 

Universitari Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona: 

“La Contribució de la Comunitat Zoològica Internacional a la 

Conservació dels Simis i els seus hàbitats” (5 i 6 de juliol). 

D’altra banda, durant l’any hem recaptat fons mitjançant dues 

guardioles amb forma de goril·la, que es destinaran a accions 

concretes per protegir els grans simis in situ. La xifra aconsegui-

da ha estat de 2.730 €.

CAMPANYA DE L’EAZA (Associació Europea de Zoos 
i Aquaris) 2011 PER A LA PROTECCIÓ DELS SIMIS

CAMPANYA 2012
Per a l’any 2012, la Campanya de 

l’EAZA engega motors amb un 

nou propòsit: difondre el Sud-est 

asiàtic i donar a conèixer al món 

la greu situació en què es troben 

la fauna i la flora d’aquest territo-

ri. La campanya és molt àmplia i 

engloba un cert nombre d’espè-

cies autòctones d’aquesta regió. El Zoo de Barcelona focalitzarà 

els seus esforços i se centrarà en les espècies que té a la seva 

col·lecció, per aconseguir arribar de manera més directa al pú-

blic que visita les nostres instal·lacions. 

Entre els animals destacats, trobem:

  Orangutan (Pongo pygmaeus/Pongo abelii)

  Dragó de Komodo (Varanus komodoensis)

  Tigre (Panthera tigris)

Mentre duri la campanya i perquè els visitants del Zoo hi pu-

guin col·laborar amb les seves donacions, es col·locaran guardi-

oles en diversos punts del recinte.

També es faran accions per al públic en general relacionades 

amb aquests animals, que s’estendran a les activitats educati-

ves que porta a terme el Departament d’Educació. 



8

Actualitat

Darrers
Naixements
Neix per primera vegada un 

tucà toco
El passat 27 de juliol va néixer per 

primera vegada al nostre Zoo un 

poll de tucà toco (Ramphastos 

toco). Els pares van covar l’ou du-

rant unes dues setmanes i van te-

nir cura sol·lícitament del petit a la 

seva instal·lació de l’Aviari. A mitjan 

novembre, un cop independitzat, el và-

rem enviar al zoo de Santillana del Mar.

Nous naixements 
de caiman de 
Cuvier
Després de passar un període de 3 

mesos a la incubadora a una tem-

peratura de 30 °C, entre els dies 20 

i 24 d’octubre van sortir de l’ou 6 cai-

mans de Cuvier (Paleosuchus palpebrosus).

Actualment els podeu veure a la sala de reproducció assistida del 

Terrari. 

Projecte de cria del tritó del 
Montseny (Calotriton arnoldi)

L a cria d’espècies d’amfibis en perill ha passat a ser un dels 

objectius preferents dels parcs zoològics degut a la crisi que 

aquests vertebrats pateixen arreu del món. Són, amb diferència, 

la classe de vertebrats amb més espècies catalogades en perill.

El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), classificat per la ciència 

l’any 2005 i que només viu al massís del Montseny, és l’espècie 

d’amfibi més amenaçada del nostre país i potser d’Europa, per la 

qual cosa el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Ge-

neralitat de Catalunya ha endegat un projecte de reproducció i 

manteniment en captivitat d’una població sostenible. Actualment 

ja s’estan alliberant exemplars nascuts en captivitat.

Per qüestions de seguretat, s’aconsella dividir aquesta població 

captiva en almenys dos nuclis separats físicament, i el Zoo de 

Barcelona ha estat convidat a participar en el projecte i acollir el 

segon nucli. Per fer-ho s’han de construir unes instal·lacions espe-

cialment concebudes per a la seva reproducció.

Properament, a la zona nord del parc, en el vestíbul de la galeria 

dels titís, el públic podrà veure a través d’unes grans vidrieres tot 

el procés de cria d’aquesta espècie única. 
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VISITA AL ZOO 
DE PRAGA
A començament d’octubre, en Manel Aresté, conserva-

dor del Terrari, va fer una visita de dos dies al Zoo de 

Praga per conèixer de primera mà les tècniques de 

maneig dels dragons de Komodo que allí s’hi duen a terme.

El Zoo de Praga és una institució de prestigi internacional i 

l’únic centre d’Europa que ha aconseguit reproduir els dragons 

de Komodo els darrers quatre anys de manera consecutiva.

La nostra femella, l’Asmara, que va arribar provinent d’aquest 

Zoo, actualment es pot visitar a l’edifici del Terrari si bé està 

previst traslladar-la al complex Terra de Dragons a comença-

ment d’any perquè s’aparelli amb un dels dos mascles, Guntur  

i Ombak.

Aquest ha estat el motiu de la visita al Zoo de Praga, ja que du-

rant l’aparellament es poden desencadenar reaccions agressi-

ves entre els pretendents, per la qual cosa s’ha de ser acurat 

i seguir unes premisses que a Praga, per la seva experiència, 

tenen molt clares.

Durant aquests dos dies, en Manel Aresté va ser atès per Petr 

Valenki, conservador de rèptils, que té una àmplia experiència 

en el maneig d’aquests animals i li va explicar les directrius que 

segueixen per minimitzar els problemes que es poden produir 

i reduir el risc de possibles accidents. 

Una paret verda

E n l’hàbitat dels cocodrils s’ha fet un prova en un 

dels murs de l’edifici: s’ha construït una paret verda. 

Amb aquesta nova modalitat de plantació, iniciada 

a França i que actualment s’està estenent pertot arreu, es vol 

aconseguir que les plantes creixin sense gaires arrels ni terra 

en una paret vertical, de la manera com ho fan a les roques 

naturals cobertes de plantes que trobem en cascades i boscos 

tropicals. 

El sistema és ben senzill: una fusta de tauler marí folrada de 

neoprè separada de la paret. Al damunt del neoprè s’hi posen 

dues capes de feltre, en el qual s’obren unes butxaquetes on 

se sembren les plantes, que han de ser petites. Per darrere es 

canalitza un regatge gota a gota que, mitjançant una bomba, 

s’enfila fins al capdamunt de la fusta per mullar contínuament 

el feltre on reposen les plantes.

L’aigua és recollida en un dipòsit inferior que es reomple peri-

òdicament i on s’afegeix adob líquid. Les plantes quasi no fan 

arrels i s’alimenten de l’adob i de l’aigua que raja contínuament.

Després de 6 mesos de prova, podem dir que les plantes han 

anat creixent i el resultat ha estat satisfactori. El bon funciona-

ment d’aquesta tècnica ens fa pensar en futurs nous espais ver-

ticals, fins i tot dins de les instal·lacions dels animals. 
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Coneixes el nostre Facebook i 
Twitter? Per estar al dia del Zoo, 
no te’ls pots perdre 

A vui en dia ningú no es queda indiferent davant la repercus-

sió i revolució que estan experimentant les xarxes socials i 

el creixement imparable que seguiran tenint a curt termini. Les 

xarxes socials amb més penetració a nivell mundial (Facebook, 

YouTube o Twitter) generen una participació més enllà de l’àmbit 

personal. Les empreses desenvolupen la seva presència online per 

crear continguts, construir comunitats i, sobretot, generar diàleg 

amb els usuaris. Així s’aconsegueix arribar a una audiència o target 

molt perfilada que posa en valor la pròpia marca, atorga transpa-

rència a la gestió i permet reaccionar de manera immediata.

El Zoo de Barcelona ha entrat de ple en les xarxes socials obrint 

pàgina a Facebook i perfil a Twitter. Si encara no els seguiu, feu-hi 

una ullada i veureu com podreu interactuar amb el Zoo, infor-

mar-vos de qualsevol novetat i promoció i, per damunt de tot, 

compartir amb nosaltres l’estimació pels animals.

En pocs mesos, el Facebook ha aconseguit més de 3.000 fans i és 

un canal que dóna resposta diària a molts dubtes, organitza con-

cursos entre els seguidors i divulga curiositats sobre els animals 

així com novetats de les nostres instal·lacions. El Zoo també té 

perfil a Twitter, canal propi a YouTube i àlbums fotogràfics a Flic-

kr. Si accediu al nostre web, www.zoobarcelona.cat,  hi trobareu 

els enllaços i podreu gaudir amb les imatges, vídeos i... moltes 

coses més!  

És ben conegut el compromís del Zoo de Barcelona amb els ani-

mals de la nostre fauna, però el que es pot considerar més original 

és el compromís de la nostra institució amb un territori en concret, 

el delta del Llobregat. Aquest territori, tan proper a Barcelona i 

amb uns valors naturals tan sorprenents com desconeguts per al 

gran públic, és un dels objectius principals de les accions del Zoo 

relacionats amb la nostra fauna. 

Actualment, el Zoo de Barcelona està en tràmits per signar un 

conveni amb el Consorci del Delta del Llobregat i ja en té un d’es-

tablert amb l’ajuntament de Viladecans. La finalitat d’ambdós és 

dur a terme programes de manteniment, gestió i conservació 

d’espècies animals, potenciació dels valors naturals i actuacions 

en matèria d’educació ambiental i de recerca relacionades amb el 

benestar i conservació de les espècies del delta.

La tortuga de rierol 
(Mauremys leprosa) i 
el delta del Llobregat

Dues són les accions específiques que es desenvolupen a hores 

d’ara: la primera és la reintroducció de quatre espècies d’amfibis a 

la pineda del Remolar (Viladecans) i la construcció de nous punts 

d’aigua dolça perquè es puguin reproduir; i la segona, el mante-

niment d’una població reproductora de tortuga de rierol (Mau-

remys leprosa) al Zoo per poder alliberar els exemplars nascuts al 

medi natural del delta, ja que aquesta espècie, considerada com 

a vulnerable a la zona, ha vist com es redueixen les seves poblaci-

ons per la competència de les tortugues exòtiques i la modificació 

de l’hàbitat.

Amb aquesta finalitat, estem condicionant el llac situat al costat 

de les instal·lacions de les foques i preparant uns plafons explica-

tius sobre la vida natural al delta i les accions que actualment hi 

duem a terme. 

PRESÈNCIA INTERNACIONAL DEL ZOO

M embres de l’equip tècnic i directiu del Zoo han participat 

al llarg de l’any en diferents reunions internacionals de 

periodicitat anual per parlar de les directrius a seguir entre els 

principals zoològics del món.

En aquest sentit, volem destacar l’assistència a la 66a reunió 

anual de la WAZA (Associació Mundial de Zoos i Aquaris) ce-

lebrada a Praga del 2 al 6 d’octubre, i a la conferència anual 

de l’EAZA (Associació Europea de Zoos i Aquaris) celebrada a 

Montpeller del 21 al 24 de setembre.
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egur que molts de vosaltres heu vist en el vostre àl-

bum familiar més d’una fotografia de la primera visi-

ta que vau fer al Zoo. Qui no té records d’infantesa al 

costat d’un elefant o d’una girafa? Qui no ha portat 

per primera vegada els seus fills a veure de prop els pingüins o 

els lleons? Per això, us animem a que cerqueu aquestes imatges 

i ens les envieu, tant si són antigues com modernes, senzilles 

o professionals. Volem recollir les petites històries de cadascun 

de vosaltres i construir plegats un gran mural de fotografies per 

commemorar el nostre 120è aniversari. 

A més, al llarg de l’any celebrarem una gran festa que us donarà 

l’oportunitat de venir a veure “El gran mural de les històries del 

Zoo” i buscar-vos entre milers de fotografies. Perquè aquests 

anys de la història del nostre Zoo no tindrien sentit sense les 

petites històries de cadascun dels nostres visitants.

Les fotografies que seleccioneu, les podreu enviar a través del 

web www.zoobarcelona.cat a partir del 1 de gener. 

Animeu-vos i comenceu a fer tria!

Celebra amb nosaltres el 
120è aniversari!
Aquest any 2012 el Zoo de Barcelona celebra el 120è aniversari. Aquesta institució 
centenària ha estat present a la nostra infantesa, a la dels nostres pares i també a la 
dels nostres fills. Per aquest motiu, estem preparant un variat i complet programa 
d’actes perquè grans i petits celebrem aquesta data i compartim plegats els records 
d’aquesta llarga història.

S
Busca fotografies al teu àlbum familiar i construirem plegats 
“El mural de les històries del Zoo”

Construïda el 1894, la Casa dels lleons esdevingué la instal·lació més emblemàtica 

del Zoo. L’edifici fou remodelat el 1924 per convertir-lo en seu dels serveis admi-

nistratius i de direcció. 

El primer elefant del parc, l’Avi, va despertar una gran expectació entre 

els barcelonins. Hi va viure del 1892 fins al 1914.
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La Mamà Cangur, creació de Miquel Jiménez Arnalot, que el 1960 guanyà el con-

curs de cartells convocat per promocionar la imatge ciutadana del Parc Zoològic.

Avançament del 
programa d’activitats
A més d’aquesta iniciativa, el Zoo està treballant en un pro-

grama d’actes que ocuparà tot l’any i del qual ja us en podem 

avançar alguns detalls: 

 Exposició fotogràfica sobre la història del Zoo instal·lada a 

la zona de l’antic circuit d’educació viària, que està previst 

que ocupi un total de 35 plafons.

 Exposició de les portades de la revista del Zoo (1962 - 2012), 

de la qual se n’han publicat 106 números.

 Nou joc de pistes educatiu que es durà a terme al Zoo ma-

teix, amb el nom “1892- 2012: de l’exhibició a la conservació”.

 Festa central de commemoració del 120è Aniversari del 

Zoo. Tindrà lloc durant les festes de la Mercè i hi haurà una 

llarga llista d’activitats i tallers per a tots els públics.

Entrada al recinte situada al passeig de Pujades, en una fotografia de la dècada 

dels seixanta.

Floquet de Neu amb el seu company de jocs, Muni, l’any 1967. 

Els óssos polars van ser dels pocs animals que van gaudir de la gran nevada de 1962.
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Considerada popularment com una espècie estrictament carronyaire que 
s’aprofita de les restes d’animals caçats per altres predadors, la hiena tacada 
és en realitat un poderós i eficaç caçador que obté la major part de la seva 
alimentació a partir de preses que captura ella mateixa.

Hiena tacada

L

La hiena es caracteritza 
per tenir les extremitats 

anteriors lleugerament 
més llargues que les 

posteriors.

a hiena tacada, Crocuta crocuta, amb un pes que 

pot superar els 80 kg, és l’espècie de més grandà-

ria dels hiènids, una família de l’ordre dels carní-

vors que es caracteritza per tenir les extremitats 

anteriors lleugerament més llargues que les posteriors, 

un musell curt i gruixut, grans ulls i orelles, unes pode-

roses mandíbules i uns queixals forts i desenvolupats 

que indiquen l’alimentació carnívora. En el cas de la 

hiena tacada, estan especialitzats per poder triturar 

grans ossos i esquinçar durs teixits que altres grans 

carnívors no poden menjar ni digerir.

De distribució exclusivament africana, el seu hàbitat 

són les sabanes i altres espais oberts de bona part del 

continent, localitzant-se d’una manera més o menys 

continuada des del sud del Sàhara fins a Namíbia i el 

nord de la República de Sud-àfrica, excepte als deserts 

i a les selves tropicals de la conca del riu Congo. 

14
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Viu en grups familiars que poden arribar a estar 

constituïts per una trentena d’exemplars, liderats 

normalment per una femella adulta. En alguns 

llocs especialment rics en preses potencials, com 

el cràter del Ngorongoro, a Tanzània, es poden 

arribar a formar grups de més de 80 animals. 

Aquests clans més o menys emparentats defen-

sen el seu territori davant d’altres clans de hienes, 

i en marquen els límits amb les secrecions de les 

glàndules anals, l’orina i els excrements. 

D’hàbits nocturns o crepusculars, elles matei-

xes excaven els caus subterranis o bé aprofiten 

i engrandeixen els dels porcs formiguers i altres 

animals excavadors. Com a espècie social que és, 

emet tota una sèrie de variades vocalitzacions, 

la més coneguda de les quals és una mena de 

lladruc repetitiu que recorda vagament el riure 

humà. 

Tots els estudis de camp 
fets en el seu hàbitat 
natural demostren que 
gairebé el 70 % de les 
seves preses són capturades 
per aquests intel·ligents 
predadors.

humà. 

FITXA TÈCNICA

 Classe: Mamífers

 Ordre: Carnívors

 Família: Hiènids

 Gènere: Crocuta

 Espècie: Crocuta crocuta

 Pes: 45 - 86 kg

 Llargària: 125 - 160 cm

 Gestació: 110 - 115 dies

 Pes en néixer: 1 - 1,5 kg

 Nombre de cries: 1 - 4, normalment 2

 Longevitat: fins a 20 anys a la natura

per aquests intel·ligents 
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Al món hi ha d’altres 
espècies de hiena com 
podem veure en aquest 
quadre.
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El passat mes d’agost van arribar al 
Zoo dos mascles de hiena tacada de 
7 anys d’edat procedents del Zoo de 

Jaszbereny (Hongria).

Una característica destacable de l’espècie és que l’aparença del 

dos sexes és molt semblant, curiosament fins i tot la dels seus 

òrgans genitals, ja que el clítoris de les femelles està tan desen-

volupat que sembla un penis i a més presenta una bossa que 

recorda l’escrot dels mascles. És per aquesta raó que molts po-

bles africans creuen que les hienes són animals hermafrodites.

Malgrat la imatge que des de sempre s’ha transmès d’aques-

ta espècie, la d’un animal que es limita a menjar les despulles 

que pot rapinyar als autèntics caçadors de la sabana com són 

els lleons, els guepards o els lleopards, tots els estudis de camp 

fets en el seu hàbitat natural demostren que gairebé el 70 % de 

les seves preses són capturades per aquests intel·ligents preda-

dors, que cacen en grup i que, en moltes ocasions, són espoliats 

pels lleons, que s’aprofiten de les habilitats cinegètiques de les 

hienes. Molt adaptables i oportunistes, poden menjar des de 

llebres, rèptils i ous d’estruços fins a facoquers, impales i joves 

girafes, búfals o hipopòtams, si bé les preses preferides són les 

gaseles, les zebres i els nyus. 

Encara habitual en determinades àrees de la seva extensa àrea 

de distribució, està catalogada com a “Preocupació menor” en 

la Llista vermella de la UICN (Unió Internacional per a la Con-

Sònia Recasens, presidenta de B:SM, durant l’acte de presentació.

servació de la Natura), però les seves poblacions es troben avui 

en regressió en moltes regions a  causa de la persecució directa 

de l’home, que l’extermina a trets, amb trampes o fins i tot uti-

litzant verins.

El motiu d’aquesta persecució és que se la considera un flagell 

per al bestiar domèstic, atacat sovint per les hienes, així com un 

seriós competidor per a la caça de la fauna salvatge. Aquests 

conflictes, però, són conseqüència de la pressió humana, ja que 

la pèrdua d’hàbitat natural causada pels assentaments humans 

i les activitats agrícoles i ramaderes és la que provoca la dismi-

nució de la densitat de les espècies salvatges consumides per 

aquest actiu depredador. 

De fet, en l’actualitat només es mantenen poblacions nombro-

ses d’aquest animal a l’interior de les reserves, parcs nacionals i 

altres zones protegides del continent africà. 

Rafael Cebrian

Coordinador del Programa de Recerca i Conservació
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Educació

Dissabtes d’aventura
· Per a nens i nenes de 4 a 11 anys. 
· Activitats per als dissabtes al matí.
Apunta’t a l’aventura del Zoo! Vine a conèixer els animals i les se-

ves històries! Els educadors i educadores del Zoo te les explicaran!

T’emportaràs un quadern de treball i passatemps.

Calendari d’activitats:
14 de gener:  Vols saber quins dofins viuen al Zoo?

21 de gener:  Com són les tortugues?

28 de gener:  Quina feina fan els veterinaris del Zoo?

4 de febrer:  Com són els pingüins i les aus aquàtiques? 

11 de febrer:  Vols saber com aprenen els dofins?

18 de febrer:  Què mengen els animals del Zoo?

25 de febrer:  Com són les foques, les morses i els lleons 

marins?

3 de març:  Quins són els caimans i els cocodrils del Zoo?

10 de març:  Com protegir els animals del Sud-est asià-

tic? (Campanya EAZA 2012)

17 de març:  Vols saber quines feines es fan al Zoo?

24 de març: Vols conèixer els lleons marins i els dofins 

del Zoo?

31 de març:  Quin animal pesa més, quin corre més, 

quin és el més alt?

Avanç 2n trimestre 2012

14 d’abril:  Quins dofins hi ha al Zoo?

Dissabtes de 10 a 13 h

CONSULTEU A LA WEB A PARTIR DE GENER 
DE 2012
 

· Inscripcions fins al dimecres anterior a la data de l’activitat. 
· Cal fer el pagament de l’activitat en el moment de la ins-
cripció.

· Places limitades.

GENER, 
FEBRER, 
MARÇ I 
SETMANA 
SANTA 2012

Activitats
2012

Els secrets del Zoo
· Activitats de diumenge al matí per a petits i grans. 
Descobriu, pares i fills, tot allò que sempre heu volgut saber so-

bre els animals i el Zoo!

Els educadors del Zoo us acompanyaran en aquesta nova ex-

periència.

Us emportareu un dossier de record i un petit regal.

Calendari d’activitats:
14 i 28 de gener:  Coneix els lleons marins i els dofins! 

11 i 25 de febrer:  El Zoo portes endins 

10 i 24 de març:  Els animals del Sud-est asiàtic (Campa-

nya EAZA 2012)

Avanç 2n trimestre 2012

14 d’abril:  Fauna urbana

Diumenges de 10 a 12.30 h

CONSULTEU A LA WEB A PARTIR DE GENER 
DE 2012

· Inscripcions fins al dimecres anterior a la data de l’activitat. 
· Cal fer el pagament de l’activitat en el moment de la 
 inscripció.
· Places limitades.

INFORMACIÓ : Tel.: 902 457 545 de 9 a 20 h
RESERVES: www.zoobarcelona.cat

INFORMACIÓ : Tel.: 902 457 545 de 9 a 20 h
RESERVES: www.zoobarcelona.cat

El Parc Zoològic de Barcelona es reserva el dret a modificar o 
anul·lar les activitats programades si no hi ha un nombre su-
ficient d’assistents o si es produeix alguna incidència que ho 
justifica.
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Festes d’aniversari 
INDIVIDUALS
· Per a nens i nenes i adults. 
 (Recomanada per a infants de més de 4 anys)
· El Zoo et prepara una festa d’aniversari ben diferent. 

Tu convides els teus amics i els animals us esperen!

Podreu esmorzar i bufar les espelmes del pastís d’aniversari i 

ser felicitats pels dofins.

En tot moment estareu acompanyats per un educador/a. 

Dissabtes i diumenges de 10.30 a 13 h.

(A partir de gener de 2012,  dissabtes i diumenges 

de 10.15 a 12,45 h.)

 CONSULTEU A LA WEB A PARTIR DE GENER 

 DE 2012

· Cal reservar tan aviat com sigui possible. 

· Cal fer el pagament de la festa d’aniversari en el moment de la 

inscripció.

* Cada festa només admet un homenatjat. En cas de voler fer una celebració per 
a dos infants s’han de reservar dues festes.
Les places reservades que no es presentin hauran d’abonar 4,65 € en concepte 
de menú.

EN GRUP 
Per si uns quants amics voleu celebrar una festa tots junts! 

Podreu esmorzar i bufar les espelmes del pastís d’aniversari i 

apropar-vos als animals del Terrari.

En tot moment estareu acompanyats per educadors.

Dissabtes i diumenges de 10.30 h a 13 h.

(A partir de gener de 2012,  dissabtes i diumenges 

de 10.15 a 12,45 h.)

 CONSULTEU A LA WEB A PARTIR DE GENER 
 DE 2012

· Cal reservar tan aviat com sigui possible. 

· Cal fer el pagament de la festa d’aniversari en el moment de la 

inscripció.

Educació

INFORMACIÓ : Tel.: 902 457 545 de 9 a 20 h
RESERVES: www.zoobarcelona.cat

Casals de Zoologia 
SETMANA SANTA 2012
· Per a nens i nenes de 5 a 13 anys. 
· Activitats per a les vacances escolars.
Passa les vacances al Zoo! Faràs amics i junts aprendreu moltes 

coses: com es prepara el menjar dels animals, on dormen, com 

en tenim cura... i, fins i tot, amb els educadors o educadores po-

dreu apropar-vos a alguns animals

Programa

Dies 2, 3, 4 i 5 d’abril de 2012
· LA GRANJA I ELS PONIS (de 5 a 8 anys)
· COM PODEM PROTEGIR ELS ANIMALS?
  (5 a 13 anys, es fan grups per edats)

Dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 2012
· LA GRANJA I ELS PONIS (de 5 a 8 anys)
· CONEIX LES CRIES I CADELLS DEL ZOO! 
  (5 a 13 anys, es fan grups per edats)

de 9 a 16 h

CONSULTEU A LA WEB A PARTIR DE GENER 
DE 2012

Hi ha un servei de guarda d’infants que inclou l’entrada una 
hora abans de l’inici del casal, i una hora un cop acabada l’acti-
vitat (8 a 17 h). Preu: 4,00 €/hora

· Places limitades. 

PER A MÉS INFORMACIÓ TELÈFON 902 457 545
Inscripcions a partir del dia 8 de novembre des del 
web:  www.zoobarcelona.cat
Departament d’Educació del Parc Zoològic de Barcelona
Passeig de Circumval·lació, 3 – 08003 Barcelona
Horari de secretaria:
dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h i de 15 h a 16.30 h

Informació i reserves: www.zoobarcelona.cat / 902 457 545

CURSOS UNIVERSITARIS 
(46 hores)

 PRIMATOLOGIA
 Dates: 6-29 de març 2012 

...i a l’estiu, cursos d’“Aprenentatge de mamífers marins” i “Com 

treballen els veterinaris del Zoo”!!!!
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Educació

l Departament d’Educació del Parc Zoològic de Bar-

celona ha dut a terme, com cada estiu, els Casals de 

Zoologia.

Aquest any, la programació s’ha fet del 27 de juny al 

9 de setembre, en blocs setmanals de dilluns a divendres per 

a nens de 5 a 13 anys. També s’han programat 3 setmanes de 

“projectes per a joves” adreçades a adolescents de 14 a 16 anys.

Tant els casals com els projectes, un any més, han tingut molt 

bona acollida, amb una assistència de 1.189 nens i joves que 

han quedat molt satisfets amb les activitats realitzades.

Per conèixer de manera detallada les impressions de pares i 

infants i poder tenir en compte les seves observacions i sugge-

riments, es reparteixen uns qüestionaris als assistents perquè 

ens facin saber l’opinió que els mereixen els diferents aspectes 

dels casals.

Els resultats mostren el grau de satisfacció dels clients i els aspec-

tes que consideren que cal revisar i millorar en futures edicions.

D’un total de 1.189 infants assistents, hem rebut 594 respostes.

L’indicador de satisfacció dels clients ha estat del 80,5 %, valorat 

de la manera següent:

Dels qüestionaris contestats (el 50 % dels lliurats), només un 

23 % han afegit alguna observació/suggeriment pel que fa als 

continguts del casal. En concret, un 33 % opina que els nens 

s’ho han passat molt bé i han après moltes coses noves, i el 4 

% dóna les gràcies especialment als educadors pel tracte rebut 

pels nens. El 21 % demana que al web s’ofereixi més informació, 

ja que els costa de trobar-la.

Pel que fa al servei de menjador, l’11 % de les enquestes (68) 

han afegit observacions/suggeriments, el 90% dels quals estan 

en desacord amb diferents aspectes, des de menús poc adients 

fins a nens als quals el menjar no els agrada.

Per últim, pel que fa a la reserva i matriculació en el casal, el 

17 % han afegit observacions/suggeriments. D’aquests, el 51 % 

han trobat inconvenients al web: des de problemes d’accés fins 

a dificultats per trobar informacions i menús; també manifes-

ten dificultats per entendre com es fa la matrícula i si la reserva 

s’ha fet efectiva o no.

Per últim, volem comparar els resultats del casal de l’estiu 2010 

amb els de l’estiu 2011.

Es por observar que, tot i que el nombre d’assistents va ser in-

ferior en un 2 %, les valoracions han augmentat, la qual cosa 

ens fa sentir molt satisfets de l’acollida rebuda i pels comentaris 

que ens han arribat, que ens donaran pautes per millorar de 

cara a properes edicions. 

Respostes

NS/NC
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S i sentiu la paraula liana, us ve al cap una espessa 

selva tropical on s’amaguen misteriosos animals? 

Teniu raó, però més a prop també tenim lianes. 

Als nostres boscos mediterranis hi ha el lligabosc, un arbust 

enfiladís amb unes inflorescències en forma de tub de color 

blanc groguenc i uns especials reflexos violetes que alegren 

els arbres i ens regalen una aroma dolça i engrescadora.

Doncs bé, aquestes flors, la flaire de les quals acompanya les 

nostres passejades, són un bàlsam excel·lent per a l’aparell 

respiratori, gràcies a les seves propietats antisèptiques, anti-

tussígenes i antiinflamatòries. Van molt bé quan es té asma, 

tos o un constipat.

Les fulles i les flors del xuclamel també protegeixen el fetge 

i l’ajuden a recuperar-se si s’ha passat alguna malaltia com 

l’hepatitis.

És una planta depurativa i molt diürètica, per la qual cosa és 

de gran ajuda en casos de retenció de líquids, artritis o si es 

tenen pedres al ronyó. També actua com a sedant i relaxant 

muscular.

El seu contingut en tanins i zinc col·labora externament en 

problemes de pell i mucoses: ferides, llagues a la boca, angi-

nes i gingivitis. L’oli de lligabosc millora l’aspecte de la pell i va 

bé per disminuir les arrugues.

Aquestes parts del lligabosc tenen cura de la nostra salut, 

però cal anar amb compte amb les tiges i sobretot amb els 

fruits, ja que presenten components que poden provocar 

mals de panxa i vòmits a tothom, excepte als ocells frugívors 

del bosc, que se’ls mengen habitualment; de fet, fa força anys, 

aquests fruits s’assecaven i es feien servir com a purgants i 

per provocar el vòmit en casos en què aquest efecte era ne-

cessari. 

Al zoo hi ha molts llocs on s’ha plantat lligabosc, ja que ens 

agrada passar-hi pel costat, veure com s’estén entapissant 

molts espais, i sentir-ne l’olor melosa. 

A l’entrada de la granja del zoo, i barrejat amb altres plantes 

enfiladisses trobareu molt xuclamel. A la primavera i a l’estiu 

el veureu florit, i les papallones, i d’altres insectes interes-

sants, l’envolten, ja que volen tastar el seu nèctar energètic. 

Avui encara he vist les seves flors, i ja he començat a recol-

lectar les seves fulles per preparar els remeis que ens ofereix.

El lligabosc o xuclamel
Lonicera implexa, F. Caprifoliàcies

Plantes medicinals

Mª Neus Miró i Torrent, Llicenciada en Farmàcia i Biologia

El lligabosc o xuclamel
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om ja es va comentar en la revista anterior, abans de 

l’estiu, durant el mes de juliol d’enguany vàrem rea-

litzar al port d’Algesires la Campanya Pas de l’Estret. 

Mitjançant la col·laboració de voluntaris d’arreu del 

món es pretenia explicar i conscienciar els viatgers en trànsit 

cap al Marroc els problemes de conservació als que s’enfronten 

les mones de Barbaria, únic primat que podem trobar al nord 

del Marroc i Algèria i que, a més, es troba catalogat com en pe-

rill d’extinció des de 2008.

Aquesta campanya s’emmarcava dins d’un projecte més ampli 

del Zoo de Barcelona amb el qual es pretén ajudar a la conser-

vació in situ i ex situ de l’espècie:

  In situ, promovent activitats i projectes que millorin la 

conservació de les mones de Barbaria en el seu territori 

d’origen. Un petit exemple: el recolzament que el Zoo de 

Barcelona i DEPANA donen a la Fundació Barbary Macaque 

Conservation in the Rif (BMCRif ) al Marroc per al desenvolu-

pament del seu programa educatiu, gràcies al qual els nens 

i nenes de diferents escoles situades en la zona de treball 

de BMCRif poden conèixer la importància de l’espècie com 

una part del seu patrimoni natural.

  Ex situ, promovent activitats i projectes destinats a tractar 

els problemes derivats del comerç il·legal de les mones de 

Barbaria. Entre aquests, el Zoo de Barcelona i DEPANA de-

senvolupen aquesta campanya de sensibilització.

De l’1 al 17 de juliol els voluntaris, provinents d’Algèria, Marroc, 

Espanya i Holanda, van repartir el material informatiu al port 

d’Algesires. Es tractava de contactar amb tants turistes i viat-

gers com fos possible mentre esperaven per embarcar amb els 

seus cotxes, per poder-los explicar els problemes de conserva-

ció als quals s’enfronten les mones de Barbaria: degradació de 

l’hàbitat i tràfic il·legal de cries per ser venudes com a mascotes. 

Els voluntaris, alguns d’ells integrants a més d’entitats col-

laboradores del projecte (Fundació AAP, BMCRif, MPC Foundati-

on i Amanzer N’Kefrida) repartien un tríptic en què s’expliquen 

pràctiques senzilles per ajudar a la conservació de les mones de 

Barbaria en el seu medi natural:

CAMPANYA PAS DE L’ESTRET
Sensibilitzant per a la conservació de la mona de 
Barbaria Macaca sylvanus

C
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  No comprar mai una mona de Barbaria com a mascota. La 

major part de les que es venen són cries amb pocs mesos 

de vida i han estat arrencades literalment dels braços de les 

seves mares. Les mones de Barbaria són animals altament 

socials que viuen en grup i les cries necessiten l’atenció 

de la mare i de la resta del grup fins que tenen dos o tres 

anys. A més, són animals salvatges, que en créixer resulten 

perillosos per als propietaris, ja que en captivitat mostren 

agressivitat i poden transmetre malalties als humans.

  No fer-se fotografies de souvenir amb elles, encara que 

ens ho ofereixin i sigui una pràctica relativament habitu-

al. En fer-nos la foto aconseguim fomentar aquest negoci. 

Hem de saber que el propietari de l’animal, quan aquest 

creixi i deixi de ser atractiu per als turistes (a més de fer-se 

agressiu), l’abandonarà en una petita gàbia per a la resta 

dels seus dies i capturarà una altra cria, més dòcil, en algun 

dels boscos on habiten.

  No donar-los aliments quan ens les trobem en llibertat 

als boscos o al costat de les carreteres. En apropar-se als 

cotxes o a la gent els animals poden ser atropellats i captu-

rats. Les mones de Barbaria saben trobar aliment als boscos 

on habiten: són animals herbívors i mengen fulles, arrels, 

glans, fruits, bolets i petits invertebrats.

També vàrem repartir el conte “El Viatge de la Mona Muna” que 

explica de manera senzilla la història real del que arriben a patir 

les cries que són capturades i venudes com a mascotes. Així, 

els més petits també aprenen que els micos no són adequats 

per tenir-los a casa com a animals de companyia, ja que se’ls 

destina a una vida solitària, a conseqüència de la qual l’animal 

acaba deprimit i malalt, i expressa el seu malestar amb conduc-

tes estereotipades i autolesions.

Finalment, vam donar un bonic para-sol per als cotxes amb la 

imatge d’una cria de mona de Barbaria. En estar fet amb un 

material durador, cada vegada que és utilitzat serveix de recor-

datori de la informació rebuda. A més a més, contribueix a la 

visibilitat de la campanya i de les entitats participants.

La realització d’aquesta campanya de sensibilització ens ha 

permès conèixer de primera mà la informació que sobre les 

mones de Barbaria tenen els turistes i els marroquins que anu-

alment viatgen cap al Marroc travessant l’Estat espanyol. Molts 

no coneixien l’existència d’aquesta espècie a l’Atles, ni que en 

ser separats dels seus grups naturals aquests animals pateixen 

molt, i altres desconeixien absolutament que es trobin en perill 

d’extinció. Hi va haver gent que ens donava les gràcies per la 

informació rebuda i agraïa la feina, ja que la trobaven impor-

tant i necessària per a la conservació de l’espècie. També ens 

vàrem trobar gent que ens manifestava el seu desinterès pels 

problemes de les mones de Barbaria, però que ens escoltaven 

i entenien la importància de la conservació de l’espècie per al 

medi natural del Marroc.

La participació en aquesta campanya, a més, ens ha permès 

conviure amb gent d’altres països i cultures i compartir l’interès 

per una causa comuna: les mones de Barbaria. No només duent 

a terme la feina al port d’Algesires sinó també en el dia a dia 

a Tarifa, on residíem i vam poder conèixer les platges i la vida 

d’aquest municipi del sud de la Península.

Gràcies a l’equip de voluntaris que ha fet possible la Campa-

nya Pas de l’Estret es va poder contactar i sensibilitzar més de 

12.700 persones. Esperem que hagi servit perquè les persones 

que ens han escoltat hagin après una mica més sobre les mo-

nes de Barbaria, valorin més l’espècie i, sobretot, la importància 

de la seva conservació en el seu medi natural. 

Berta Alzaga Baixaulí

Coordinació Campanya Pas de l’Estret - DEPANA



Disponible als centres: 
La  Sabana, La Granja, Les Àguiles i El Terrari
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Zoolidari

E l 4 de juny va tenir 

lloc al Zoo la jornada 

DREAMNIGTH AT THE ZOO. 

Es tracta d’una iniciativa del 

Zoo de Rotterdam, a la qual 

posteriorment s’hi han sumat 

els zoos més importants del 

món, l’objectiu de la qual és 

oferir una experiència inobli-

dable a nens i nenes que ho 

estan passant molt malament a causa d’alguna malaltia greu.

Nens i nenes pacients de diferents hospitals del Barcelonès i el 

Vallès tenen l’oportunitat de venir al Zoo i passar una estona in-

oblidable amb les seves famílies i acompanyats pels treballadors 

del parc, que de manera voluntària, any rere any, fan que aquesta 

festa sigui possible.

La jornada es fa sempre el primer divendres de 

juny, a tots els zoos del món. 

Si voleu més informació visiteu el web: www.dre-

amnightatthezoo.nl

CONCERT ZOOLIDARI A 
L’AULA OBERTA!
El passat 4 de juny el Zoo va acollir els 
alumnes de l’Escola Municipal de Mú-
sica de Sant Andreu, que van oferir un 
concert de música clàssica a l’espai de 
l’Aula Oberta.

A quest concert es va fer en el marc de l’activitat BAR-

CELONA CIUTAT CONCERT, que va treure al carrer 

3.000 alumnes de les diferents escoles de música de 

Barcelona per fer-se sentir i posar, amb 50 actuacions musicals 

gratuïtes, la banda sonora a tots els racons de la ciutat.

BARCELONA CIUTAT CONCERT és un esdeveniment que orga-

nitza l’Associació Secrets BCN, especialitzada en promoure ac-

tes per difondre l’art i la cultura i fomentar la cohesió social mit-

jançant la participació de la ciutadania, incloent-hi les persones 

grans, discapacitades i en situació de risc o exclusió social. 

Si voleu més informació visiteu el web: www.barcelonaciutat.org

Un dia de nassos, 
al Zoo!
E l dissabte 1 d’octubre va ser UN DIA DE NASSOS! al Zoo. 

L’organització va anar a càrrec de l’ONG Pallapupas, que 

treballa als hospitals per donar una millor qualitat de vida als 

nens, adolescents i avis hospitalitzats i portar-los algun somriu-

re. Els Pallapupas són pallassos professionals que estan presents 

en tots els moments dolorosos per tal que aquests siguin el 

menys traumàtics possible, tant per a les persones ingressades 

com per als seus familiars.

UN DIA DE NASSOS! facilitava poder fer una visita al Zoo a un 

preu especial. La compra de l’entrada Zoolidària donava dret a 

recollir el passaport de la festa -un nas de pallasso- a l’estand 

de Pallapupas instal·lat a les entrades del Zoo, el mateix dia de 

la festa. 

Si voleu més informació visiteu el web: www.pallapupas.org

DREAMNIGTH AT THE ZOO
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OBSERVACIONS SOBRE EL COMPORTAMENT DELS DRAGONS DE 
KOMODO –GUNTUR I OMBAK– AL PARC ZOOLÒGIC

olts són els factors que influeixen en el moviment 

dels rèptils. És veritat que, en ser animals que neces-

siten captar la calor del medi per mantenir la tem-

peratura corporal alta, de vegades passen llargues 

estones immòbils al sol. Al mateix temps, generalment no ne-

cessiten moure’s molt per aconseguir aliment, ja que les seves 

necessitats calòriques són molt menors que les de les aus i els 

mamífers, precisament perquè poden captar de l’entorn gran 

part de l’energia necessària per a la seva activitat metabòlica i 

també per desplaçar-se. El temps i l’energia dedicada a la recer-

ca i a la captura d’aliments es redueixen dràsticament i això els 

permet colonitzar i sobreviure en ambients on la supervivència 

és força més difícil per a altres vertebrats.

Però que ningú s’enganyi, tret de les tortugues, la forma de les 

quals no els permet fer moviments ràpids, les serps, els sauris 

i els cocodrils tenen una forma corporal adaptada per fer mo-

viments ràpids i sobtats, tant per capturar una presa com per 

escapar-se d’un predador. Així que no ho dubteu: els rèptils 

també poden ser àgils i veloços.

Aquestes reflexions em vénen al cap després d’haver passat un 

estiu observant la conducta dels dragons de Komodo que hi ha 

al parc i poder comprovar com, malgrat aquestes generalitzaci-

ons, hi ha rèptils que demostren un bon nivell d’activitat i una 

gran varietat de conductes. I és que el moviment dels rèptils 

també es veu influït per altres factors més subtils.

Però quins són aquests altres factors? Estudiant el comporta-

ment dels dos mascles del parc, que són mantinguts en un 

Alguna vegada heu pensat que 
els rèptils són animals lents i que 
gairebé sempre s’estan quiets? 
Hi ha molta gent que comparteix 
aquesta idea. Qui no s’ha estat 
mirant durant un bona estona una 
tortuga, una serp o un llangardaix 
sense haver observat cap movi-
ment? I això, per què passa?

M

Gabriela Peixoto és una biòloga 

brasilenya especialitzada en ecologia 

animal que ha realitzat un projec-

te de recerca sobre l’adaptació dels 

dragons de Komodo a les nostres 

instal·lacions titulat: “Relació entre 

la temperatura corporal i ambien-

tal, l’alimentació i el creixement del 

dragó de Komodo”, emmarcat dins 

del Programa de recerca i Conserva-

ció del Zoo. 

Recerca i conservació
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OBSERVACIONS SOBRE EL COMPORTAMENT DELS DRAGONS DE 
KOMODO –GUNTUR I OMBAK– AL PARC ZOOLÒGIC

Guntur gaudint d’un bany

Ombak excavant a la cova 

Ombak prenent el sol

Recerca i conservació
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Recerca i conservació

ambient a temperatura controlada, em vaig fer la se-

güent pregunta: influeix la lluminositat del dia 

en l’activitat diària d’aquests animals?

Els resultats d’hores d’observació van 

mostrar que els dragons són més actius 

com més lluminós és el dia. Per tant, 

és més probable veure’ls moure’s i te-

nir conductes variades els dies que fa 

sol i els parcialment ennuvolats que 

els ennuvolats i plujosos. Saber això 

és important a l’hora de triar els dies 

indicats per promoure activitats amb 

aquests animals.

Un altre factor que em va sorprendre és la 

marcada diferència entre l’activitat d’un i altre 

exemplar. En efecte, Ombak es mostra menys actiu que 

Guntur. Els comportaments més habituals de l’Ombak 

són estar-se quiet a la pedra sota els focus de 

calor o bé descansar entre la vegetació. Per 

contra, Guntur té més mobilitat per tota la 

instal·lació, dedica més temps a excavar a 

la cova i a prendre el sol; també s’apro-

xima amb més assiduïtat als vidres per 

observar el públic, i durant l’estiu neda 

sovint en el llac.

No deixa de ser curiosa aquesta di-

ferència individual de comportament 

en uns animals com els rèptils, als quals 

s’atribueix una conducta poc individualit-

zada. 

Gabriella Peixoto

Relació entre l’activitat i la lluminositat
Comportament de l’Ombak - primavera i estiu de 2010

Comportament del Guntur - primavera i estiu de 2010
Relació entre l’activitat i la lluminositat

GUNTUR

OMBAK

Dades de les investigacions fetes

Quiet terra
Quiet pedra
Quiet vegetació
Quiet cova
Quiet vidre
Caminant terra
Caminant pedra
Caminant vegetació
Caminant cova
Caminant vidre
Nedant
Descansant
Focus de calor
Focus UV-B
Escalant
Regurgitant
Gratant
Esgarrapant
Al sol
Damunt l’arbre

Quiet terra
Quiet pedra
Quiet vegetació
Quiet cova
Quiet vidre
Caminant terra
Caminant pedra
Caminant vegetació
Caminant cova
Caminant vidre
Nedant
Descansant
Focus de calor
Focus UV-B
Escalant
Regurgitant
Gratant
Esgarrapant
Al sol
Damunt l’arbre

Inactiu

Inactiu

Actiu

Actiu

Parcialment 
ennuvolat

Sol PlujaEnnuvolat

Parcialment 
ennuvolat

Sol PlujaEnnuvolat
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El nostre Zoo



El nostre Zoo
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Zoo Club
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Regaleu Zoo!

S i penseu que el Zoo és una bona opció per 

passar bones estones i aprendre, i voleu com-

partir-ho amb familiars o amics, per què no 

els feu un regal diferent? Convideu-los a una quota 

anual del Zoo Club i veniu tots plegats al Zoo tantes ve-

gades com vulgueu!

L’únic que heu de fer és entrar al web del Zoo, seguir les 

instruccions per comprar el regal Zoo Club mitjançant 

targeta de crèdit i els destinataris del vostre obsequi 

rebran per correu electrònic un val descarregable amb 

la informació necessària per formalitzar la quota, vàlida 

per un any, i recollir els carnets al Zoo.

També podeu regalar entrades pel mateix procediment, i els 

vostres amics les rebran a casa per correu electrònic. Segur que 

els agradarà tenir unes entrades que podran utilitzar qualsevol 

dia de l’any en curs i que els permetran entrar al Zoo sense pas-

sar per les taquilles i esquivant les cues!

Regaleu Zoo!Regaleu Zoo!Regaleu Zoo!
i penseu que el Zoo és una bona opció per i penseu que el Zoo és una bona opció per 

passar bones estones i aprendre, i voleu com-

partir-ho amb familiars o amics, per què no partir-ho amb familiars o amics, per què no 

quota 

 i veniu tots plegats al Zoo tantes ve-

, seguir les , seguir les 

L ’estiu i tardor passats ja vam regalar entre els socis 

molts Pack Regal Zoo Club, però us volem continuar 

agraint la fidelitat i regalar-ne molts més. Si us toca 

renovar el contracte amb el Zoo Club durant els mesos de ge-

ner, febrer i març i voleu el vostre pack regal, només us caldrà 

descarregar-vos el VAL que trobareu a l’Espai exclusiu dels socis 

al web del Zoo, www.zoobarcelona.cat, i seguir les instruccions 

que s’hi detallen. Aconseguireu un talonari ple de regals exclu-

sius per a vosaltres, des de productes gratis als nostres punts 

de restauració, fins a descomptes per a museus, centres d’oci i 

moltes sorpreses més! No us el deixeu perdre! 

Continuem premiant la vostra fidelitat!

I per als socis que 
renoveu els mesos 
següents ja estem 
preparant noves 
sorpreses!
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Zoo Club

E l nou restaurant bufet de l’envelat de la Dama del 

Paraigua, gestionat per la marca Paradís, ofereix als 

nostres socis un 10 % de descompte. Tasteu els 

seus plats de gastronomia mediterrània els caps de setmana de 

13 a 16 h, al costat del Delfinari.

 Adults 18,50 € -10 %

 Nens 9 € (gratis fins als 3 anys) -10 %

A més, presentant el carnet de soci podreu obtenir els següents 

descomptes en els productes de la marca Paradís a qualse-

vol dels seus establiments:

 Descompte del 7 % en el servei d’àpats i del 5 % en l’orga-

nització de banquets de noces, a tots els espais de Para-

dís, (www.paradiscatering.com).

 Descompte del 10 % als restaurants de Paradís (www.pa-

radis.es). 

Informeu-vos de la resta d’avantatges i ofertes exclusives per 

a vosaltres al web del Zoo, www.zoobarcelona.cat, i a l’Espai 

exclusiu per als socis, des d’on també podeu fer còmodament 

des de casa gestions relacionades amb el vostre contracte.

Preu especial per als 
socis al nou restaurant 
bufet de la Dama del 
Paraigua

Actualitzeu les 
vostres adreces i no 

us quedeu fora!

NOVETAT!

P er oder comunicar-nos amb la màxima agilitat amb 

vosaltres, és molt important que tinguem la vos-

tra adreça postal i electrònica actualitzada i que 

doneu d’alta el vostre compte a l’Espai exclusiu dels socis del 

web del Zoo.  

Així podreu:

 Rebre aquesta revista a casa.

 Rebre a l’adreça de correu electrònic els butlletins del Zoo 

Club amb informació sobre el Pack Regal Zoo Club i altres 

notícies interessants.

 Aconseguir cada any 6 vals de descompte del 30 % en les 

entrades del Zoo per regalar als vostres amics (a través de 

l’Espai exclusiu a partir del 2012).

 … I moltes coses més!

Podeu actualitzar les vostres dades entrant a l’Espai exclusiu, 

o bé posant-vos en contacte amb l’Oficina d’atenció al soci 

del Zoo (zooclub@bsmsa.cat, Tel. 93 225 67 86).
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Quadern de camp

Natura domesticada
uan l’home va aprendre a conrear plantes i domes-

ticar animals va fer un gran pas cap a la supervi-

vència, ja que va aconseguir tenir aliment i vestit a 

la porta de casa. D’això ja fa uns 10.000 anys i des 

d’aleshores hem exercit sobre plantes i animals una selecció 

que els ha anat transformant perquè servissin millor els nostres 

interessos. Avui ens sembla molt simple, però va ser necessària 

molta observació i tenacitat.

Amb el pas dels segles l’agricultura i la ramaderia s’han desen-

volupat moltíssim, s’han industrialitzat i de vegades han agafat 

camins perillosament allunyats de la natura. Malgrat això, en la 

modalitat artesanal continuen conservant un enorme encant 

Q

Eduardo Saiz / Biòleg i il·lustrador / esaizburgos@hotmail.com

Fins fa poc, en el nostre món rural cada nucli 

familiar vivia del conreu de plantes i la cria 

d’animals en el terreny de la seva propietat: 

la casa de pagès o masia. Fa molts anys vaig 

fer aquest dibuix per explicar com 

era una masia gironina de la 

Selva. Tinta i aquarel·la.

Si tenim curiositat i paciència po-

dem aprendre a conrear la majo-

ria de les plantes que ens servei-

xen d’aliment. Aquarel·la.

Construir un galliner senzill i criar 

unes quantes gallines és una deli-

ciosa aventura. Gall de raça caste-

llana negra. Tinta i aquarel·la.

L’hort no és 

independent de 

l’entorn. En fer-se fosc 

les musaranyes devoren sense 

descans els invertebrats que amenacen els cultius. 

Musaranya vulgar. Aquarel·la.

L’ase ha estat sempre una valuosíssima ajuda per al treball de 

l’home. L’ase català fou dels més apreciats per les seves magní-

fiques qualitats i sé per experiència que a més és una mascota 

entranyable, que us acompanyarà de bon grat en les vostres 

excursions pel camp. Aquarel·la i llapis de grafit.

A les masies emporda-

neses era habitual la 

presència d’oques. És 

un animal bell i de fort 

caràcter que fa goig 

contemplar al costat de 

l’estany. Llapis de grafit 

i aquarel·la.
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Quadern de camp

i us vull convidar a practicar-los. Si podeu disposar d’un petit 

hort no ho desaprofiteu. L’experiència de conrear o criar ani-

mals és molt divertida i mai no es deixa d’aprendre. Descobrireu 

el veritable gust de la fruita que s’agafa madura de l’arbre o dels 

ous que ponen les gallines que són felices. I, per descomptat, 

durant tot el procés gaudireu de la seva cura i contemplació. 

Les propostes de l’agricultura i la ramaderia sostenibles i sanes 

són molt estimulants, amb estalvi d’aigua, utilització d’abona-

ment natural i utilització de races i varietats locals.

D’altra banda, i això és potser el més interessant, la relació del 

nostre petit reducte de naturalesa domesticada amb la natura 

silvestre que l’envolta és una font inesgotable d’observacions 

que us sorprendran i meravellaran. 

Insectes depredadors com 

la marieta o les vespes són 

molt beneficiosos per a 

l’hort, perquè alliberen els 

cultius dels pugons i larves 

que els malmeten. Guaix.

Esbossos de cabres domèstiques. Les ca-

bres donen una llet exquisida, controlen la 

vegetació i sempre estan tafanejant. Llapis 

de grafit.

Un bon humus retorna a la 

terra els nutrients que li traiem 

en conrear-la. Mentre removia 

l’humus per a l’any següent, un 

llustrós pit-roig es va acostar a 

buscar aranyes i insectes en el 

munt remogut i com era tan va-

lent em vaig haver d’aturar per 

no ferir-lo amb la forca. Llapis 

de grafit i aquarel·la.
Alguns escarabats disgreguen 

els fems del bestiar que després 

enterren, millorant amb això la 

fertilitat del sòl. Escarabat pilo-

ter. Aquarel·la.

Es pot experimentar 

conreant en molt poc 

espai. Jo vaig plantar 

llavors d’arròs en un 

recipient ple d’aigua 

i en vaig poder seguir 

tot el desenvolupa-

ment d’abril a setem-

bre a la finestra.  No-

tes de les primeres 

observacions. Llapis 

de grafit i aquarel·la.

Hort actual regat per degoteig amb 

aigua de pluja i adobat amb hu-

mus natural. Els insectes paràsits, 

els nematodes, els talpons, 

etc. es combaten mitjan-

çant un cinturó de 

plantes adequades 

(farigola, espígol, 

menta, caputxi-

na, estramoni...). 

Llapis de grafit 

i aquarel·la.
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La nostra revista de fa...39 anys!

E l primer article el signa l’Arturo Sarró, de la Societat Es-

panyola d’Ornitologia, que ens parla de manera gene-

ral dels conceptes de conservació i protecció aplicats al 

món natural. Sota el títol “La Naturaleza está en peligro” 

fa referència a la importància de la conservació d’alguns espais 

i l’establiment de mesures de protecció en diversos hàbitats de 

la nostra geografia per salvaguardar algunes espècies en perill 

d’extinció.

Jordi Sabater Pi, aleshores conservador de primats del 

Zoo de Barcelona, va col·laborar en nombrosos articles a 

la revista del Zoo, gairebé sempre parlant d’espècies que 

havia estudiat a Guinea Equatorial, mentre va 

dirigir el centre d’Ikunde. En aquesta revista, 

però, escriu sobre un altre gran primat de la 

col·lecció del Zoo, l’orangutan. En “El Hombre 

de los Bosques”, Sabater Pi ens presenta l’es-

pècie i les seves problemàtiques a les llunya-

nes selves del Sud-est asiàtic.

Si continuem avançant, trobem un fantàstic 

article que amb el títol “Conozca los Zoos” ens 

parla amb molt detall de la justificació i bases 

estructurals sobre les quals se sustentaven 

els zoològics i la idea de la seva existència. 

És un article de gran interès, ja que tot i tractar-se de comença-

ment dels setanta, moltes de les idees i línies de treball que s’hi 

exposen continuen vigents en l’actualitat. L’article el signa l’An-

toni Jonch, que durant aquells anys encara era director del Parc 

Zoològic de Barcelona.

Més endavant trobem un article d’alt interès científic signat per 

Nova coberta
al nº 14

en Juan Caldés Casals, biòleg del Parc 

Zoològic, sobre “Las relaciones sociales entre los delfines”. És 

un text d’una importància cabdal, ja que parla de primera mà de 

les condicions i requeriments bàsics que calen en un parc zoo-

lògic per al manteniment i cria en captivitat de dofins mulars. A 

més, ens mostra d’una manera propera i entenedora com funcio-

nen les relacions socials en un grup de dofins, amb exemples de 

comportaments i dinàmiques que es dona-

ven entre els dofins mulars del Zoo.

Malgrat que els naixements de cada tempo-

rada tenien un paper rellevant a la revista i 

eren d’alt interès publicitari, durant els anys 

setanta aquesta informació va a passar a 

constituir una secció fixa de la revista, de ma-

nera que es podien destacar els naixements 

juntament amb fotografies dels animals. En 

aquesta edició s’informava dels naixements 

de grans cudús, d’un búfal cafre o africà, un 

hipopòtam i una zebra de Grant.

Finalment, un dels articles més interessants de la revista el 

signa Salvador Filella Cornadó, que va treballar al Parc Zoo-

lògic durant més de 40 anys. En ell ens parla de la seqüèn-

cia reproductiva dels gavians del Parc. Aquest article ens 

demostra que ja a la dècada dels setanta l’augment d’aquestes 

poblacions de làrids era motiu d’estudi per part de la comunitat 

científica. Avui, 40 anys després, el Zoo col·labora amb l’Institut 

d’Ornitologia de Catalunya en l’estudi d’aquesta població que, 

com demostra el text, en els anys setanta ja tenia una certa im-

portància dins l’àrea de la Ciutadella. 

Seguim, com en els darrers números, repassant 
el que ha estat la revista del Zoo durant els úl-
tims 49 anys. Aquest cop ens fixarem en els con-
tinguts de la que es va publicar el mes de juliol 
de 1972, la número 14, el fet més destacable de 
la qual fou un nou model de coberta, en què les 
lletres Zoo formaven un dibuix que es comple-
tava amb la inserció d’un parell d’imatges d’ani-
mals. En aquest cas, les fotografies corresponen 
a un tigre Panthera tigris, i a una cigonya blanca, 
Ciconia ciconia.
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Ecoiniciatives

Novetats des d’Àfrica
Chimpas amb bombolles
A tots els nadons els agraden els banys amb bombolles... Bé, en 

realitat a tots no...

Fa poc, un brot d’infecció fúngica a Tchimpounga va fer que 

els veterinaris decidissin que el millor tractament per comba-

tre-la era banyar els ximpanzés amb sabó medicinal cada dos 

dies.  Però com alguns dels ximpanzés més petits tenen por a 

l’aigua, els cuidadors es van haver d’espavilar per transformar els 

banys curatius en un joc per als petits.

Després d’omplir les banyeres amb aigua tèbia i sabó medicinal, 

es va deixar que les cries les exploressin i hi juguessin, per tal 

d’anar-se acostumant a la idea de 

ser banyades quatre cops per set-

mana. Alguns nadons van comen-

çar a xipollejar entre les bombolles 

immediatament, mentre que altres 

més temorosos tot just s’acostaven 

per mirar què hi havia dins les ba-

nyeres, o ficaven amb molta pru-

dència un dit a l’aigua ensabonada, 

per si de cas hi havia un monstre 

marí...

Per sort, els cuidadors van comp-

tar amb l’ajuda de La Vieille, una 

femella ja anciana que després de la mort del seu company Gre-

goire (64 anys) s’ha rejovenit fent de mare de les cries més peti-

tes nouvingudes.

El tractament d’aquesta infecció ha estat un gran desafiament 

per a tot el personal de Tchimpounga, ja que no només es van 

haver de sotmetre al tractament les cries, sinó tots els ximpan-

zés adolescents i adults! Han calgut 1.200 tubs d’ungüent mèdic, 

500 barres de sabó especial i medicines orals durant 4 mesos. Tot 

el procés ha implicat molt de temps, esforç i diners... Però ara tots 

els ximpanzés estan curats!

Institut Jane Goodall: treballant 
per un món millor
L’IJG (www.janegoodall.es) impulsa el programa d’apadrinament ChimpAmig@s, que permet 
donar suport al manteniment de més de 150 ximpanzés en el Centre de Rehabilitació de Tchim-
pounga (Congo), el més gran de l’Àfrica. Els socis ChimpAmig@s reben extensos informes trimes-
trals sobre el seu Chimpa favorit i altres novetats del que allí s’esdevé. Tot seguit podeu llegir un 
parell de notícies a tall d’exemple.

Activitats de Roots & Shoots a l’RDC
El 18 de setembre va ser el Dia Internacional de la Pau, una data 

que Jane Goodall, Missatgera de la Pau de Nacions Unides, ani-

ma i recomana que celebrin tots els grups Roots & Shoots del 

món amb actes que ens facin reflexionar sobre maneres d’acon-

seguir la pau i l’harmonia entre els humans, i també amb les al-

tres espècies i el medi que ens envolta.

Amb aquesta intenció, la responsable d’Educació i Recerca de 

l’IJG Espanya, Laia Dotras, que temporalment és a la República 

Democràtica del Congo per a una col·laboració amb el Centre de 

Rescat de Primats Lwiro (CRPL), va organitzar un acte per aplegar 

diversos grups Roots & Shoots de la zona.

Els dos grups Roots & Shoots de Heri Kwetu, acompanyats per 

Teresa Sáez, es van desplaçar en 

autocar fins a Lwiro per celebrar 

juntament amb el grup R & S-Lwiro 

el Dia Internacional de la Pau.  Allí 

es van organitzar actes, obres te-

atrals, discussions, xerrades per 

part d’autoritats, un dinar i jocs. Els 

grups R & S van representar, amb 

força èxit, un extens repertori de 

divertides i entretingudes cançons, 

poemes i peces de teatre que ha-

vien preparat.  També havien ela-

borat disfresses i pancartes per 

demanar la pau i la protecció del medi ambient. Es va comptar 

amb la col·laboració del CIEL, CRPLwiro-Coopera i amb el suport 

de la campanya de reciclatge de mòbils “Mobilitza’t per la selva” 

(www.mobilitzatperlaselva.org) per sufragar les despeses de les 

activitats. Fou una ocasió única en què tots van aprendre i van 

aportar un granet de sorra per treballar per la pau, en un país 

que segueix patint una llarga guerra que ja ha causat més de 5 

milions de víctimes, sense comptar desplaçats, ferits i mutilats, 

alguns dels quals són nens que formen part de grups R & S. 



42

Amb el suport de...

Patrocinadors programa
de recerca i conservació (PRIC)



Amb el suport de...

Col·laboradors

Patrocinadors B:SM Adoptants

Cigonyes

Cigonya blanca

Tortuga gegant 
de les Seychelles

Panda vermell

Lleó marí de California

Cocodril de Siam

Llúdria

La Granja




