




T cm" a les mans on nou
exemplar de la revista Zoo Club. És
un número diferent dels antenors.
amb més continguts I un
enfocament més ampli dels seus
centres d'interès. En definitiva
representa la consolidació del Zoo
Club que segueix creixent de forma
accelerada
L'estiu passat ha vingut marcat. en
primer lloc, per l'estada entre
nosaltres de dos coales, tal com
informàvem en el darrer número. A
més, hem de destacar la
incorporació de molts animals a la

col-lecció zoològica.
Menció a part mereix l aprovació
del Pla Director dJnstallacrons del
Zoo, al qual dediquem un article
monogràfic. EI desenvolupament
d'aquest pla ocuparà la vida del
Zoo durant molts anys.
No obstant això, seguim preparant
altres novetats I centres d'interès
per als propers mesos. EI Zoo no
està ni pot estar quiet i inactiu, sinó
que es transforma i s'enriqueix
permanentment.
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ELVALARI DE PARMA
Els ualabis són uns perns cangurs
que pertanyen a la família dels
macropòdids. la mateixa en què
s' inclouen les espècres més grans I
conegudes d' aquest popular grup de
marsupials, com poden ser el
cangur gris i el cangur roig. De fet.
la disnnció entre cangurs i ualabis
es basa tan sols en la grandària i
sobretot en la tradició, ja que certs
cnteris de diferenciació entre uns i
altres que s'establiren el segle
passat -com la llargàna del peu i de
la part inferior del crani- ja fa molt
de temps que es va veure que no
eren vàlids.
Bona part de les espècies de ualabis
viuen en ambients molt concrets,
sovint de poca extensió geogràfica;
en conseqüència, són molt
vulnerables a la destrucció dels seus
hàbi tats per part de l' home, cosa
que, afegida a la persecució directa,
ha provocat la seva rarefacció i, en
alguns casos, la seva completa
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extinció. AIXí. al menys tres
espècies de ualabis descrites el
segle passat han desaparegut ja
definitivament: el ualabi de Grey
(Macropus grell), l'últim exemplar
del qual va ser capturat l'any 1924.
el ualabi llebre onental (Lagorchesres
Jepondes). desaparegut Ja a finals del
segle XIX i el ualabi de cua unglada
(Onychogalea Junara), que va ser
vist per darrera vegada]' any 1964.
A més, i encara que sense arn bar a
aquesta situació irreversible, moltes
altres espècies de ualabis de les
gairebé 40 que existeixen es troben
actualment en greu perill d'extinció,
I espècies com el ualabi llebre
occidental (Lagorchestes hirsutus},
el ualabi rupestre de Burbidge
(Petrogale burbidgei¡ I el ualabi
rupestre de peus negres (PetrogaJe
lareralis) mantenen avui tan sols
petites poblacions amenaçades de
desaparició.
Davant d'aquesta situació general
no gaire optimista, trobem un cas
autènticament curiós i que ens
permet confiar en la possibilitat dels
"miracles": la redescoberta del
ualabi de Parma, una espècie que

vivia en una regió limitada de
restat australià de Nova Galles del
Sud. que es va donar per exungida a
frnals del segle XIX i que va ser
retrobada a Nova Zelanda l'any
1965.
La història va començar a la petita
illa de Kawau. situada davant de la
ciutat dAuckland, a l'illa nord de
Nova Zelanda. a començaments
dels anys seixanta, quan les
plantacions de pins de l' illa pallen
Importants agressions per part de la
nombrosa població de ualabis

Al voltant del 50% dels
ualabis de Parma tenen la
cua de color blanc

introduïts des d'Austràlia cent anys
abans i que s' havien multiplicat en
excés. Aleshores es van iniciar una
sèrie de campanyes de control per
fer disminuir el nombre d'animals,
fins que l'any 1965 es va descobrir
que la població de ualabis que
provocava estralls en els pins estava
formada per dues espècies diferents:

NOVA
ZELANDA



el ualabi tammar (Macropus
eugeniiï, una espècie abundant en
bona part del sud d'Austràlia, i el
ualabi de Parma (Macropus panna),
que fins aquell moment es creia
totalment extingit des de la darrera
dècada del segle passat, quan es
van caçar els últims exemplars
coneguts.
Aquest fet va pamlitzar immediatament
l'operació d'extermim dels animals
i científics australians es van
desplaçar fins a Nova Zelanda per
capturar alguns exemplars del
retrobat ualabi per tal d'enviar-los a
diferents zoos i institucions de
recerca australianes i d'altres llocs
del món per establir colònies de cria
en captivitat que permetessin la
posterior reintroducció de l'espècie
en els boscos de Nova Gal-les del
Sud, on vivia originalment i on va
ser descrit per primera vegada l'any
1840 pel naturalista John Gould.
Poc temps després d'això, els
zoòlegs australians van endur-se
una nova sorpresa: l'any 1967 una

femella va ser capturada prop de
Gosford, a Nova Gal·les del Sud, i
recerques de camp pasten ors van
demostrar la supervivència d'una
petita població salvatge en el seu
hàbitat onginal de les Muntanyes
Watagan.
Així doncs, aquesta espècie de
marsupial que es creia extingida

Els mascles de ualabi de
Parma, més grans que les
femelles, no arriben a
pesar més de 6 kg

cent anys enrera va ser redescoberta
dues vegades en tan sols dos anys,
la qual cosa fa mantenir les
esperances que això pugui tornar a
passar amb altres espècies de
marsupials que avui es consideren
extingides, com podria ser el cas del
llop marsupial.

EI ualabi de Parma pot viure a tota
mena de boscos, tant secs com
humits, però sembla que el seu
hàbitat òptim el constitueixen els
boscos escleròfilles amb abundància
de matolls i de clarianes herbàcies
disperses.
Predominantment nocturn, durant el
dia resta amagat entre la vegetació i
a partir del crepuscle surt per
alimentar-se de l'herba que forma la
part fonamental de la seva dieta. És
un animal solitari que en condicions
naturals, com les que es donen en
les poblacions austrahanes, no es
sol veure en grups de més de 2 o 3
individus, encara que a l'illa de
Kawau, on la densitat de població
és molt elevada, es poden formar
agrupacions de desenes d'animals
en els llocs a on van a menjar.
L'única cria que tenen cada any, que
en el moment del part pesa tan sols
uns grams, neix després de 35 dies
de gestació. La seva primera sortida
de la bossa marsupial de la mare no
la realitza fins les 23-25 setmanes, i

no l'abandonarà definitivament fins
que ja tingui uns 8 mesos d'edat. En
el nostre zoo tenim quatre exemplars
d'aquesta espècie: un mascle adult
de 4 anys i dues femelles de 4 i 2
anys, tots tres nascuts al zoo de
Wassenaar, a Holanda, des d'on ens
van arribar, i un petit nascut ja a les
nostres instal- laci ans el dia 21
d'abril d'enguany, encara dins la
bossa materna. Tots ells viuen a
l'àmplia installació que
comparteixen amb els seus grans
parents, els cangurs grisos.
D'aquesta manera, el zoo de
Barcelona participa amb èxit en la
reproducció d'una espècie que ha
estat donada per desapareguda
durant gairebé 100 anys, però que
un cop redescoberta s'ha pogut
recuperar -gràcies en bona part a la
reproducció en capti vi tat en els
zoos- amb el resultat que avui ja no
es troba ni tan sols en perill
d'extinció.
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Ec NACTONAL
L'ILLA DE CABRITOS

DE

misèmrn Haní i a uns 60 km de la
costa sud, concretament de la cmtar
de Barahona.
Res millor que descnure l ambient I
el paisatge de la costa que envolta
Barahona per destruir la idea que
podna tenir el lector sobre una
República Dominicana enterament
dominada pel turisme industnal a
base de grans complexos turísncs,
Insolacions I allunyament de
l' autèntica realitat del país. A
aquesta zona de la costa sud no
existeix res de tot això; potser
perquè el mar, lliure dels esculls de
corall que protegeixen la costa nord,
és bravíssim; potser per la manca de
qualsevol Infrastructura o per la
pobresa secular d'una població que
malgrat totes les desgràcies mostra
una meravellosa i antillana alegria
de viure. Les platges s'intercalen
amb farallons rocosos, espessos
boscos i rius de bon cabal que
conviden a perllongats I frescos
banys. La cervesa és barata, el peix
fresquíssim, el paisatge i la gent
formidable, què més es pot
demanar?
Quan vam sortir del nostre
allotjament, en un petit i graciós
hotel amb balcons al mar, ja
acumulàvem cert retard horari fruit
d'una animada ballaruca nocturna.
El trajecte amb les guaguas, velles i
lentíssimes, ens va fer acumular
més retard. Els 60 km del viatge
van ser un compendi de totes les
incomoditats que són possibles en
un trajecte tan curt. Quan vam

Emportats per un irrefrenable
Impuls de conèixer els paratges
sal vatges del nostre planeta, amants
com som dels viatges i de les
experiències irrepetibles que en
aquests es viuen, la Raquel i jo ens
encammàrem al Canb,concretament
a les illes mítiques de Cuba i La
Española (Repúbhca Dominicana-
Haití). Totes les experiències del
viatge mereixerien, no un article,
sinó un petit llibre en què
barrejaríem l'admiració per la
natura caribenya, la cròmca política
i etnològica i, com no, mil anècdotes
de les que passen a tots aquells que
visiten països exòtics.
Concretarem en aquestes línies la
visita a un lloc atípic del paisatge
caribeny, un lloc que ens impressionà
i que lluny dels tòpics, així com
dels turistes que l'envaeixen, ens va
mostrar un altre Carib totalment
insòlit. Aquest lloc és el Parc
Nacional de l'Illa de Cabritos, al
sud-oest de la República
Dominicana. L'illa de Cabritos és
una petita porció de terra de 12 km
de longitud i 2,2 km d'amplada
situada al centre del llac més gran
de les Antilles, el llac Enriquillo,
una extensió d'aigua hipersalina de
256 km2 gairebé fronterer amb el

Vista general de la costa sud prop de Barahona
(foto: Manel Aresté)

arn bar a La Descubrerta. petita
aldea de la vora del llac i centre dels
guardes del parc, el sol ben alt feia
ammar el termòmetre per sobre dels
38°C. Als guardes, ben ajaguts a les
seves hamaques, no els va fer cap
gràcia que els presentéssim
limprescindible salconduit expedit
a Santa Domingo per l'Oficina de
Parcs Nacionals, el qual ens donava
dret a una visrta amb els guardes del
Parc Nacional Isla de Cabritos.
Durant un bon espai de temps ens
van voler fer desistir de la visita
amb l'argument, totalment cert com
ja quedarà clar, de que l' illa seria un
autèntic infern i que no hi hauria
una sola bestiola tan boja de deixar-
se veure en les condicions que ens
esperaven. Serà pel sentit del deure,
la persuasiva insistència de Raquel
o bé l'esperança d'una sucosa
propina, que Jacint, així es deia el
nostre acompanyant, es va aixecar,
va prendre el seu mosquetó model
batalla de l'Ebre, va omplir la seva
barca de gas-oil, previ pagament a
preu d'or, naturalment, i ens vam
embarcar tot seguit cap al centre del
llac.
EI llac Enriquillo és una fossa
delimitada per dues carenes
muntanyoses; antigament un canal
marí unia la badia de Neiba amb la
badia de Port-au-Prince (Haití): una
emersió del terreny i l'acumulació
de sediments dipositats a la
desembocadura del riu Yaque del
Sur van ai!lar l'actual llac així com
altres a la veïna Haití. El seu nivell

Crosta de sal a la riba del llac Ennquillo
(foto Manel Aresté)



d' aigua fluctua constantment segons
els aportaments hídrics I la gran
el aporació. La temperatura de
l aigua ascli la entre els 24° i els
29"C I la salinitat arnba al 767[[ (la
salinitat mitjana del mar és del
359éc). amb una concentració
d'oxigen extremament baixa. Amb
aquestes condicions són escassos
els organismes adaptats. destacant
les algues verdes d'ongen marí del
gènere Cadophora, que constitueixen
la base alimentària sobre la qual se
sustenten les introduides tilàpies
(Tilap,« mossambicaï, així com
altres peixos endèmics de la família
pecílids. A la desembocadura dels
nombrosos cursos d'aigua dolça
existeix una diversitat biòlogica
més gran.
En el nostre llarg viatge en barca
vam poder comprovar com un gran
nombre d'helicòpters sobrevolaven
les altes serralades frontereres amb
Haití que constitueixen el Parc
Nacional Bahoruco; el nostre guia
ens va explicar que anà ven a la
recerca de lladres de fusta haitians.
Haití, un dels països més pobres del
món té quasi completament espletada
la seva capa arbòria, ja que la
població, amb una total carència
d'una font alternativa d'energia, té
necessitat absoluta de la fusta per a
una cosa tan peremptòria com és
cuinar els seus escassos aliments. A
la República Dominicana no li és
aliè el problema de la deforestació.
Tot i que encara conserva abundants
boscos, la defensa deis boscos
fronterers pot arribar en ocasions a
desembocar en enfrontaments
armats amb els invasors haitians.
També són patents els nombrosos
controls a les carreteres frontereres
en recerca dels contrabandistes
d'aquest cada vegada més escàs
tresor.
Arribats a l'illa Cabritos, vam poder
comprovar que es complien amb
escreix les prediccions dels guardes:
situada 40 m sota el nivell del mar,
l'illa és una autèntica graella; 47
graus a l'ombra marcava la caseta
dels guardes.

EI centre de recepció. modest però
summament didàctic. presenta. a
plafons de la històna. ecologia.
botànica i zoologia de l Illa i del
llac. Allà vam aprendre que rebla el
nom d' Illa Cabntos perquè grans
ramats d' aquests amrnals arrasaven
la vegetació de l Illa abans que el
1978 s'ordenés la seva total
erradicació.
AvUI en dia la vegetació està molt
recuperada d'aquesta plaga i
podríem classificar-la com bosc sec
subtropical amb una aparença de
petita sabana espinosa on destaquen
els grans cactus erectes de l'espècie
Cereus hesagonus, així com arbres
de mida mitjana com el Guajacum
officinali; o el roure Catalpa
longissima; en total 106 espècies de
plantes amb notables adaptacions a
un clima extrem.

Els cocodrils em feien
molta en veja ja que es
mantenien molt més
frescos que nosaltres

Potser el paisatge de l'illa no
entusiasmaria la major part dels
turistes que visiten la República
Dominicana i que cerquen les seves
platges paradisíaques, però
nosaltres, amants de la natura, vam
quedar admirats per aquesta
vegetació adaptada meravellosament
a unes condicions de salinitat i
sequedat extremes. Però tots aquests
tresors botànics no havien estat el
motor que ens havia empès cap a
aquest racó perdut de la República
Dominicana, tan lluny de les rutes
turístiques habituals, ni la raó que
ens va fer abandonar el relativament
comfortable centre de recepció per a
embarcar-nos, malgrat les continuades
reticències dels guardes, en una
Infernal caminata de 3 hores anada i
tornada. Anàvem en recerca de la
més gran població de cocodnl
americà Crocodiius acutus que
existeix en l'actualitat: 500 grans
exemplars de més de 4 m de

Base \erofille que el1\alta el llac (foro Monel Are5lé)
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Codnl americà (Crocodilus acutus) del llac EnriqLllllo (foto. Manel Afeité)

longitud sobreviuen alimentant-se
de les tilàpies que abunden a
l'enorme massa d'aigua salina que
constitueix el llac Enriquillo. EI
cocodril americà habita
principalment als estuans dels rius i
era abundant antigament també a les
costes caribenyes. La població del
llac Enriquillo va quedar aïllada
quan es va formar el llac fa al
voltant d'un milió d'anys. Malgrat
certa caça furtiva i la gran mortalitat
juvenil que existeix per l'escassetat
de zona d'aigua més dolça
necessària per als nounats, la
població, segons els guardes del
parc, es manté estable; a això
contribueix també el nul valor de la
seva pell a causa de les incrustacions
salines que la cobreixen.
Com ja ens van avisar els guardes,
els cocodrils estaven a l'aigua a
pocs metres de la salnitrosa platja,
salvaguardant -se del sol
immisericorde, observant-nos més

que amb por amb sorpresa,
estranyats que algú pogués
aventurar-se a ple sol per aquests
paratges. Eren uns 60 grans
llangardaixos que si he de dir la
ventat em feien molta enveja ja que
es mantenien molt més frescos que
nosaltres. Vam descansar una bona
estona sota un arbust que donava
una ombra escanyolida però
suficient i ens vam posar en marxa
per intentar observar l'altre gran
objectiu de la nostra petita
expedició: la gran iguana rinoceront
(Cyclura cornuta].
EI gènere Cvclura comprèn 8
espècies distribuides per les Illes del
Carib. Les seves poblacions són
escasses i algunes espècies es
troben en clar perill d'extinció,
entre elles la iguana rinoceront. Es
tracta d'una de les majors iguanes
vivents, amb més de 1,2 m de
longitud i una gran envergadura
corporal. Rep el nom per tres grans



Espanyola amb una àrea de
distnbució molt més reduïda que la
seva COSIna la Iguana rmoceront i
que conserva en aquest parc
nacional de l'illa de Cabntos una de
les seves més Importants
poblacions Habita sobretot a les
coves naturals de la part nord del
parc als llocs on fou menys alterada
la vegetació per la invasió dels
animals domèstICS. De gran mida,
més de 1,2 m, no té les "banyes" de
la Iguana rinoceront. El seu cos té
unes franges transversals més
fosques que s'assemblen a les de
l'iguana comuna (Iguana iguana) i
la seva cua està anellada I té escates
molt punxegudes.
Ja entrada la tarda, cansats però
satisfets, vam tornar a pujar a la
precària embarcació, però el dia
encara ens reservava una última i
agradable sorpresa, puix que un
àguila pescadora (Pandion
haliaetus¡ ens obsequià amb un
extraordinari picat en cerca d'una
innocent tilàpia. Va ser una petita
mostra de la riquesa ornitològica del
llac i de l'illa que nosaltres a penes
vam poder observar: espècies
endèmiques de l'illa de La
Espanyola, com el barrancolí (Todus
subulatus], el pájaro bobo
iSaurothera longirostris), la cotorra
Amazona ventralis, altres de més
àmplia distribució però de gran
espectacularitat, com el flamenc
Phoenicopterus ruber o l'agró
cendrós (Ardea herodias) i el molt
escàs en tots els seus enclavaments
agró rogenc (Dichomanassa
rufescens). Rapinyaires com el
mussol excavador (Athene
cunicularis hispaniolae), les
esmerles (Falco columbari us) i el
xoriguer (Falco sparverius) són una
mostra de les més de 62 espècies
d'ocells que es troben al petit
perímetre d'aquest parc nacional, i
que nosaltres absolutament, esgotats
per l'extraordinària calor ens
haviem resignat a no veure.

ILLA
"CABRITOS"

CaCIlI) arborescent Cereus hexagonus
(foto Manel Are\té)

escates eixamplades en forma de
banyes que tenen al musell i que
estan molt més desenvolupades en
els mascles. La seva alimentació és
a base de plantes I porten un tipus
de vida quasi totalment terrestre.
Les poblacions de l'illa han sofert
molt la persecució dels gossos I gats
assilvestrats, així com la introducció
dels animals domèstics que
competeixen amb les seves fonts
alimentàries. Tot i així el parc
nacional manté una de les més
grans poblacions d'aquests
espectaculars rèptils, molt escassos
a la resta de la seva àrea de
distribució, que comprèn diverses
zones de l'illa de La Espanyola i
una petita illa propera a Puerto Rico
on habita una altra subspècie
Cyclura cornuta stejnegeri , l'Illa
de la Mona.
Havíem perdut l'esperança
d'observar aquest extraordinari
rèptil, ja que durant el nostre
trajecte no havíem vist ni una sola
cuca viva, tret d'un grup de gralles
iCorvus palmanls), que pesadíssimes
no es separaven de nosaltres, armant
gran guirigall amb els seus continu 5

cucleigs i jocs. Ni un ocell, ni un
aura, ni cap insecte ni tan sols un
alacrà (molt abundants) vam
observar en el llarg trajecte. Tot

Iguana rinoceront (Cyclura cornuta) (foto Manel Aresté)

m de longitud, molt quieta,
estranyament quieta. No sortíem de
la nostra sorpresa i vam fer a
distància amb il-lusió la fotografia
de rigor, però ens semblava estrany
tan "casual" i oportú encontre i ens
va quedar per sempre el dubte que
no fos una escena preparada amb la
finalitat d'agradar al sofert visitant
mig deshidratat. De totes maneres al
final haviem aconseguit veure una
iguana rinoceront "al seu medi
natural".Per al que no teníem Ja
forces era per intentar trobar
l'encara més estranya iguana de
Ricard Cyclura ricardi, veritable
endemisme del sud de l'illa de La

animal es trobava a bon resguard
del que li queia a sobre. Més encara
els rèptils, ja que aquests han de
regular la seva temperatura corporal
i els quasi 50üC semblaven
excessius fins i tot per a aquestes
termòfil-les iguanes. Així doncs,
havien d'estar reposant en un lloc
on un petit microclima favorable els
facilitava recer tot esperant la
calguda del sol quan tindria lloc la
segona alimentació del dia.
Tanmateix, els nostres guies estaven
convençuts que en veuríem alguna i
sorprenentment així va ser; a uns 50
m del camí, sota una ombra hi havia
una preciosa iguana rinoceront de 1
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ALS FORMIGUERS

Qui més qUI menys ha passat
estones mirant embadalit un filera
de formigues. AI camp. als jardins I
també a les cases és molt frequent
quan arriba el bon temps trobar
aquests insectes caminant un
darrera l'al tre en perfecte ordre i
dirigint-se cap a un forat on
desapareixen misteriosament. Cap a
on van? A qui porten el menjar?
Com viuen?
Les formigues són uns insectes que
viuen en agrupacions de centenars
de milers d'individus amb una
organització social molt
perfeccionada. L'estructuració de
les seves societats ha arribat a un
punt tal que es poden distingir
diferents individus segons quina
sigui la feina que tenen encomanada
dins el formiguer. Per norma
general es poden distingir tres
morfologies diferenciades que
s'anomenen castes.
Per començar, tenim les reines, que
són les úniques femelles fèrtils de la
colònia, sempre n' hi ha poques,
sovint només una, i s'encarreguen
exclusivament de posar ous.
Acostumen a ser de mida més gran
que el seus congèneres i són molt
fàcils de distingir pel seu gran
abdomen. Tots els formiguers han
estat fundats per una sola reina, i
sense elles la colònia desapareixeria.
Constituint la gran masa del
formiguer tenim a les obreres,
femelles estèrils que són les
reponsables de fer funcionar la
colònia: busquen l'aliment,
defensen el cau, protegeixen I

alimenten les larves i mantenen la
higiene general. Són més petites
que la reina i segons la feina que
fan es poden dividir en subcastes.
Finalment hi ha els mascles, que
són individus que no prenen part en
el funcionament del formiguer: la

seva única funció és la de fecundar
a les futures reines.
EI procés de formació d'una colònia
simcia quan. en una determmada
època de lany. neixen al mateix
temps mascles I femelles fèrtils i
alats que. esumulats per unes
condicions ambientals concretes
(temperatura. humitat. etc.) surten
volant dels formiguers. moment en
que es poden veure eixams
d'insectes voladors que excitats.
volen en grup. Els mascles busquen
alguna femella amb la qual copular,
però no tots aconseguiran el seu
propòsit. La gran majoria de
mascles i femelles moren sense
deixar descendència, molts són
menjats pels ocells insectívors que
s'aprofiten d'aquesta ocasional
abundància d'aliment. Només un
petit nombre de parelles poden
sobreviure als nombrosos perills
que les envolten i consumar la
còpula. Tot seguit cauen a terra i
finalitzen aquesta "dansa de la
Vida", després de la qual els mascles
moriran. Les femelles que han estat
fecundades, en canvi, comencen tot
seguit a cercar un lloc idoni on
fundar la colònia després de
desprendre's de les ales.
Les femelles construeixen el seu niu
en diferents llocs i de diferent
manera segons de quina espècie e"
tracti. N'hi ha que fan niu a terra,
d'altres als arbres, n'hi ha que el
construeixen amb fulles i fins i tot

Algunes espècies arriben a
conrear fongs

n'hi ha de paràsites que no en
construeixen cap i viuen als
formiguers d'altres espècies. En tots
els casos, però, el procés comença
quan la reina, carregada d'ous i amb
un reservori d'esperma, s'ailla i
comença a criar les primeres larves.
Durant un temps, la reina no
s'alimenta i dedica tos els seus
esforços a alimentar els ous que
posa, per tal que neixin tot seguit
les primeres obreres que

començaran a construir tot el
formiguer.
Amb tenacitat I sense parar de
treballar. les noves formigues es van
Incorporant a les diferents tasques
de la colònia I el pnmer que fan és
preparar una cambra especial on
sinstalarà la reina a posar ous.
Després. es construiran més
cambres on es criaran les larves.
s'estaran les crisàlides
emmagatzemaran l' aliment.
Els nius. que es fan a terra,
acostumen a formar un gran
entramat de cambres i galeries que
poden penetrar alguns metres dins
el sòl en busca d'humitat i
protecció. Les galeries s'obren a
l'exterior per petits forats per on
entren i surten les formigues. També
es freqüent trobar formiguers dins
dels arbres.
Un dels nius més espectaculars és el
de la formiga teixidora, comú a
Àsia, Àfnca I Austràlia, la qual es
serveix de la seda que fabriquen les
seves larves per cosir fulles dels
arbres i establir a dins el seu
formiguer.
Les formigues són insectes
majoritàriament omnívors.
Aprofiten i recullen gran quantitat
de materials que troben al voltant de
l'àrea d'influència del formiguer i
els transporten a dins per consumir-
los o per donar-los a la reina o a les
larves que estan creixent. Si l'època
és favorable, poden emmagatzemar
l'excés d'aliment i utilitzar-lo en els
temps d'escassetat. Aquesta
"previsió" ha esdevingut un tret
popular de les formigues, reflexat
en contes i faules.
Algunes espècies arriben a conrear
fongs, als quals aporten matèria
vegetal per què puguin créixer, i
després se n'alimenten. Aquesta
pràctica tan extraordinària és pròpia
de formigues d'Amèrica Central i
del Sud, encara que a les nostres
latituds s'observen fases incipients
d'aquest comportament.
AI sud dels Estats Units viu una
espècie que forma magatzems
vivents. Algunes obreres joves
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s atipen d' un líquid sucrós que els
proporcionen les seves companyes
fins que el seu abdomen es dilata
formant una veritable bóta vivent
plena de líquid nutntiu. Les obreres
que es dediquen a aquesta funció
viuen rmmòbils des de molt joves
en cambres especials on resten
penjades del sostre. esperant que les
seves companyes els sollicitin
I' aliment en el moment en què no
se n trobi prou a l exterior.
Per tal que tota aquesta munió
d'individus es reconeguin i puguin
organitzar tantes activitats junts, és. .necessan que es cornumqum I que
sentenguin entre ells. Això ho
aconsegueixen gràcies a l'olfacte i a
la capacitat de deixar rastres
olorosos per terra que totes les
formigues del mateix formiguer
saben reconèixer. En dr verses
experiències s' ha pogut observar
que qualsevol formiga que no
pertanyi a la colònia, i per tant faci
una olor diferent, serà tractada com
un estrany. Els rastres químics
senyalitzen el camí que porta a un
nou aliment que s'ha descobert i la
tornada al formiguer.
Tota aquesta complexa organització
que estem explicant s'ha
desenvolupat principalment per
protegrr la reproducció. La reina o
reines, que viuen recloses en
cambres especials, no paren de
posar ous que poden estar fecundats
o no, fent servir el reservori
d'esperma que van rebre d'un
mascle en la seva joventut. Si els
ous que posa són fecundats naixeran
femelles i si no ho estan naixeran
mascles.
Les femelles seran majoritànament
estèrils i per tant, com ja hem dit,
faran d'obreres. De tant en tant,
alguna d'aquestes femelles rep un
tracte diferent i una alimentació
especial i creix com a femella fèrtil
i alada que sortirà del niu per trobar
un mascle que la fecundi i així
convertir-se en reina i formar el seu
propi formiguer.

Eulàlia Bohigas



L' ESTRATEGIA
MUNDIAL DELS ZOOS PER A LA
CO~SERVACIO

A punt d'encetar un nou mil-lenni,
la humanitat s'enfronta a la
possibilitat d'una greu crisi
ambiental de conseqLiències
imprevisibles. La pressió que
l'activitat humana exerceix sobre la
biosfera està accelerant de forma
alarmant la degradació dels
ecosistemes, la qual cosa posa en
perill l'existència de nombroses
espècies d'animals i plantes en
desaparèixer els seus hàbitats.
Davant d'això, a tot el món
proliferen esforços cap a la
concreció d'un projecte global de
desenvolupament capaç de vèncer

la pobresa I el subdesenvolupament
en que es troba surruda la major
part de la humanitat. tot
conservant I recuperant la
nquesa dels recursos
naturals del planeta.
Nombrosos fòrums,
conferències i organis¡re;
Internacionals, centres
oficials i organitzacions
no governamentals
s'esforcen per modificar el
curs dels esdeveniments, de
forma que les generacrons futures
puguin disposar d'un planeta
habitable.
Sota els auspicis de la UICN (Unió
Mundial per la Natura), el PNUMA
(Programa de les Nacions Unides
per al Medi Ambient) i el WWF
(Fons Mundial per la Natura), l'any
1990 va veure la llum el document
Cuidem la Terra, subtitolat: Una
estratègia per viure de manera

Portada de l'Estratègia Mundial dels Zoos per a la Conservació
[IVDZG/CBSG (UICN/SSC),1993J
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El logotip de Cuidem la Terra (©
1986 WWF) té un significat simbòlic.
El cercle extern representa la biosfera
-el prim embolcall que conté tota la
vida-; els triangles que s'encaixen
signifiquen els tres objectius de la
conservació:
• manteniment dels processos
ecològics essencials i dels sistemes
que sostenen la vida
• conservació de la diversitat genètica
'utilització sostenible d'espècies i
ecosistemes

sostenible. Aquesta obra és hereva
d'una altra -ja històrica- apareguda
al 1980, l'Estratègia Mundial per a
la Conservació, que es fonamentava
en el missatge que la conservació de
la natura no s'oposa al
desenvolupament dels pobles tot
propugnant la idea del
desenvolupament sostenible, entès
com a una forma de desenvolupament
que, a més dels factors econòmics,
tingui en compte també els d'índole
social i ecològica. Cuidem la
Terra,el segon projecte d'estratègia
mundial per a la conservació, ha
comptat amb la participació de
nombroses persones i institucions
de tot el món i reprèn els tres
objectius bàsics de l'Estratègia
Mundial:
• Mantenir els processos ecològics
essencials i els sistemes que
sustenten la vida
• Preservar la diversitat genètica
• Assegurar que qualsevol ús que es
faci de les espècies i ecosistemes ha
de ser sostenible

o
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Els zoos mostren la complexitat del món natllral al cor de les cilltats.
(joto: Arxiu Zoo)

EI document és un recull molt
complet de principis d'actuació
sòlidament fonamentats en dades
rigoroses, d'accions a realitzar per a
assolir els objectius esmentats i de
normes per a la seva execució i
seguiment. Per dur a terme algunes
d'aquestes accions Cuidem la Terra
reserva un lloc clau als parcs
zoològics, especialment en els
capítols titolats "Conservar la
diversitat i la vitalitat de la Terra",
on es parla de tècniques de
conservació ex situ de les espècies, i
"Canviar les actituds i les pràctiques
personals", on es recomana "fer
servir centres d'informació i
exposicions [... l als llocs on la gent
va, com museus, zoos, jardins
botànics I parcs nacionals. Aquests
llocs poden ser especialment
efectius perquè és on els ciutadans
es dirigeixen amb la intenció
d'aprendre coses".
Conscients de ser dipositaris d'una
important responsabilitat, els zoos
del món han elaborat la seva pròpia
estràtegia per a la conservació,
subsidiària de l'estratègia global.
Així, la IUDZG (Organització
Mundial de Zoos) i el Grup
d'Especialistes en Cria en Captivitat
de la Comissió de Supervivència
d'Espècies de la UICN, van
publicar el setembre de 1993
l'Estratègia Mundial dels Zoos per
a la Conservaciá. Aquest document
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vol convertir-se en una eina que
ajudi a determinar les formes en què
els zoos poden aportar la seva
collaboració a la conservació de la
natura i a l'ús racional dels seus
recursos, a fomentar el consens i el
suport al potencial conservacionista
dels zoos i aquaris per part de les
entitats socials i polítiques, a
convèncer les autoritats locals
responsables de zoos i aquaris i els
organismes oficials que actualment
la principal raó de ser d'aquestes

La pressió humana sobre
la biosfera està accelerant

la degradació dels
ecosistemes

institucions és la contribució directa
i indirecta que poden aportar a la
conservació, a formular polítiques i
prioritats conservacionistes per part
dels zoos i aquaris i també a mostrar
com les contribucions particulars de
zoos i aquaris poden potenciar-se
amb la intensificació dels contactes
amb altres zoos i organitzacions
conservacionistes de tot el món.
En conjunt, la contribució dels zoos
als objectius de l'Estratègia
Mundial per a la Conservació pot
fer-se mitjançant tres tipus
d'actuacions:
-Donant suport activament a la
conservació de les poblacions

Modernament hom tendeix a presentar e/s animals integrats enlill entorn
semblallt al sell hàbitat original. InstaUació de l'aviari de/ Zoo de Baree/ona. (joto: Arxiu Zoo)

d' espècies amenaçades in situ i ex
situ, així com a la dels seus
ecosistemes naturals
-Oferint suport i mitjans per a
augmentar els coneixements
científics que puguin afavorir la
conservació
-Promovent l'augment de la
consciència ciutadana i política
sobre la necessitat de la
conservació, la utilització sostenible
dels recursos naturals i l'establiment
d'un nou equilibri entre l'home i la
natura.
De forma sintètica, les actuacions
d'un zoo modern digne d'aquest
nom han de respondre a tres
principis fonamentals, que poden
enunciar-se en forma de lema:
Conservació, Educació, Investigació.

Conservació
Sense cap mena de dubte, la
conservació de la natura s'ha
convertit en el tema central en
l'actuació dels zoos moderns. Lluny
ja de la concepció decimonònica del
zoo com a "casa de les feres", que
es fonamentava en l'interès que
desvetllaven entre els ciutadans
europeus els grans animals exòtics
provinents de continents llunyans i
els mostrava com a exemplars
indi vidualitzats en gàbies, els grans
canvis experimentats per la societat
-augment del nivell cultural
general, enormes avenços en les

ciències biològiques i. sobretot, la
destrucció accelerada d'espècies,
hàbitats i ecosistemes naturals- han
fet que els zoos s'anessin
transformant en modernes i
complexesinstitucionsmedioambrentals
molt professionalitzades. Cal no
oblidar, però, que encara que molts
zoos i aquans han progressat força
en aquesta via, convertint-se en
veritables centres de recursos
ambientals, altres encara tenen molt
camí per recórrer abans d'assolir els
objectius que marca l'Estratègia.
És consubstancial als parcs
zoològics el manteniment d'animals
vius fora del seu hàbitat natural (ex
situ). En el cas d'espècies que es
troben en estat crític (pràcticament
extintes a la natura), aquesta pot ser
l'única manera de sal var-les, com ja
ha passat en di versos casos (per
exemple, el còndor de Califòrma, el
bisó europeu, i el cérvol del Pare
David, de la Xina), però també en
casos en què les espècies mantenen
poblacions més o menys escasses en
estat natural, el manteniment de
nuclis reproductors en captivitat pot
proporcionar un important suport
complementari per a la recuperació
d'aquelles poblacions in situ (és el
cas, per exemple, del tití lleó de
Brasil i del ferreret balear).
La xarxa mundial de zoos,
globalment considerada, manté un
conjunt d'organismes vius que



Taller de Zoologia per a infants al Zoo de Barcelona. (jota: Arxiu Zoo¡

poden terur un paper fonamental en
la conservació de les espècies; en
molts casos aquests exemplars
representen una part Important de la
diversitat genètica existent per a una
espècie determinada, la qual amb
una reproducció en captivitat ben
planificada i coordinada pot fer-se
servir en el futur per reforçar les
poblacions salvatges o, si és
necessan, establir-ne de noves.
Això actualment és possible gràcies
a l'existència d'organitzacions
internacionals que vinculen zoos
dels cinc continents i de diversos
tipus de programes de coordinació
per a la reproducció d'espècies en
captivitat. Aquesta coordinació
permet gestionar les poblaciones
captives de forma que es mantingui
el màxim possible de la diversitat
genètica original de l'espècie,
evitant problemes de consanguinitat
i endogàmia mitjançant els
intercanvis oportuns entre diversos
zoos. En el [u tur, l'aprofundiment i
la major estructuració dels lhgams
entre els zoos de tot el món
contribuirà a augmentar l'eficàcia re
les seves activitats conservacionistes I

possibtlitarà la consecució de
resultats impossibles d'assolir sense
aquesta organització.

Educació
Els zoos i aquaris de tot el món
reben 600 milions de visitants
anualment (un milió dels quals
correspon al Zoo de Barcelona).

Aquesta xifra representa un 10o/cde
la població mundial. No hi ha cap
altre conjunt d'entitats relacionades
amb el medi ambient capaç
d'arribar a tanta gent.
Aquest senzill fet fa dels parcs

Les actuacions d'un zoo
modern cal que responguin
a tresprincipis [onamentals:
Conservació, Educació,

Investigació.
zoològics Institucions idònies per
exposar al públic general la
diversitat de la vida a la Terra i la
necessitat de conservar-la. Tal
quantitat de visitants és atreta pels
ammals vius que s'hi exhibeixen, de
forma que la presència d'aquests
animal, pot servir de punt de
partida per a que els visitants
s'endinsin en les fascinants
interrelacions i equilibris que
vinculen els organismes vius.
Aquest efecte encara és més positiu
si es té en compte la gran
heterogeneïtat del públic que visita
els zoos, que pertany a totes les
edats i sectors socials. L'educació
als zoos, per tant, ha de tenir un
component genèric dirigit a un
públic molt ampli, però al mateix
temps és capaç de proporcionar
recursos pedagògics al sistema
educatiu reglat en tots els seus
nivells, des del preescolar fins a la

De fet, els zoos són intrínsecament
educauus; el fet d'aprendre coses
noves forma part de l' atracnu de la
visita al zoo. Per això l'Estratègia
Mundial dels Zoos per a la
Conservació posa molt d'èmfasi en
la necessitat de potenciar aquest
aspecte i destaca la utilitat d'invertir
recursos per part de les administracions
públiques en programes educatius
dins els parcs zoològics, programes
que poden proporcionar molt bons
resultats.
L'Estratègia recomana la unlització
en els zoos de diverses tècniques
educatives per part de personal amb
prou coneixements, inventiva I

creativitat. Hom fa notar també la
necessitat imperiosa que les
tècniques d'exhibició Imanteniment
en captivitat garanteixin el benestar
dels animals. ja que altrament fóra
impossible transmetre el missatge
conservacionista. Al públic
l'atreuen els animals que poden
desplegar bona part del seu
comportament natural, cosa que
l'impulsa amb més determinació a
actuar en defensa de les espècies i el
seu ambient.
Tots els zoos importants disposen

BOlla part de les installacion: necessàries per a la tasca conservacionista dels
zoos 110 són visibles pel públic. Quiròfan del Zoo de Barcelona. (jota: Arxiu loo)

Sovint els zoos proporcionen als nens
que viuen als gralls nuclis urbans la
primera oportunitat que tenen
d'observar animals vius d'apropo Zoo
Infantil. (jota: Arxiu loo)

universitat. Els zoos i els seus
animals faciliten la comprensió de
múltiples temes dels plans d'estudis:
adaptacions,comportamen~ reproducció,
alimentació dels animals, evolució,
ecologia i una variada gamma
d'altres qüestions.



Els animals dels zoos iles seves restes Ull cop morts contribueixen a
l'adquisició itransmissiá de coneixements científics. (joto: Arxiu Zoo)

Els zoos poden contribuir a que els éssers humans copsin llur pertinença al
regne animal. Exhibició de grans primats al Zoo de Londres. (joto: Arxiu Zoo)

d'un Departament d'Educacró
encarregat de desenvolupar aquests
temes. Encara que tota l'actuació de
l'entitat ha d'estar impregnada de
contingut educatiu, l'educació als
zoos ha esdevingut pràcticament
una disciplina independent, de tanta
com ha estat l'activitat desplegada a
tot el món en aquest camp. La [lE
(organització internacional
d'educadors de zoos) agrupa els
professionals d'aquest camp i
coordina les seves experiències.
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Investigació
Els parcs zoològics sempre han
estat uns 110cs idonis per adquirir
nous coneixements sobre la biologia

i l'anatomia de molts animals.
Tanmateix, l'enorme desenvolupament
de les ciències biològiques a les
darreres dècades ha ocasionat que
els zoos siguin més que mai una
font inexhaurible de coneixements
científics.
El mateix fet de mantenir una
notable varietat d'espècies animals
en poblacions viables al llarg d'un
temps indefinit requereix disposar
de molts coneixements biològics i
veterinans, coneixements que han
estat adquirits en la seva pràctica
totalitat en els mateixos zoos; bona
part d'aquests coneixements són
aplicables a la protecció in situ
d'espècies amenaçades i en la gestió

I Qui són els vertebrats?
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L'element educatiu hi és present per tot el zoo. Plafons al Zoo Infantil i al
Departament d'Educació. (jota: Arxiu Zoo)

Els zoos i aquaris han de
convertir-se en uns aliats

poderosos de les
organitzacions ecologistes i

de les administracions
ambientals.

de les seves poblacions.
Però l'Estratègia Mundial dels loos
per a a Conservació no es queda
aquí, sinó que reclama un increment
de la investigació bàsica que es
realitza en els zoos i una implicació
directa de tot el seu personal
mitjançant la recollida quotidiana de
dades empíriques i experimentals, així
com la intensificació dels lligams

amb institucions acadèmiques i, en
conseqüència. un augment dels
recursos que es dediquen a aquesta
questió. Hom contempla la creació
de bancs de dades científiques
obtingudes en els zoos per posar-les
a disposició de totes les persones I
institucions Interessades amb la
màxima difusió possible.

Cap a una nova integració
En els zoos és donen les condicions
Idònies per a combinar els tres
aspectes claus de la defensa de la
natura: conservació, educació i
Investigació; si afegim la gran
capacitat d'atracció que tenen i la
collaboració cada cop més intensa
entre ells, hom disposa d'un
potencial enorme que es pot emprar
en la 11uita conservacionista. Els
zoos I aquaris han de convertir-se en
uns ahats poderosos de les
organitzacrons ecologistes i de les
administracions ambientals. La
coordinació de tots els esforços
conservacionistes és imprescindible
en la defensa de la biosfera i de tota
la seva diversitat. Perquè cal ser
conscients que és una qüestió de
vida o mort: la humanitat és una
part indestriable dels ecosistemes; si
no aconseguim preservar les altres
espècies. llur desaparició ens
arrossegarà també a nosaltres.

Josep-Lluís Melero



eONTRlBUCIONS
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Mantenir una població en captivitat
que perdun al llarg dels anys en
perfecte estat implica fer-ne un bon
seguiment. Per a aconseguir aquest
objectiu el zoo ha optat per
Informatitzar la seva collecció,
registrant tots els especímens i
anotant totes les incidències de la
seva vida quotidiana.
Un major estudi i investigació dels
animals ha subministrat un millor
coneixement dels requisits i
necessitats del seu mateniment en
condicions òptimes cosa que permet
aconseguir que la majoria de les
espècres arribin a reproduir-se en
captivitat.
Actualment els nous exemplars que
s'Incorporen a la collecció són en
la seva pràctica totalitat indi vidus
nascuts al nostre propi zoo o
nascuts en d'altres institucions
zoològiques. En la major part dels
casos l'adquisició d'animals ja no
comporta una transacció econòmica
sinó que es basa en donacions,
préstecs o intercanvis entre zoos.
Només en casos d'extrema gravetat
per a la supervivència d'una
determinada espècie, i després
d'arribar a acords de tipus
internacional, hom autoritza
l'extracció d'un nombre limitat
d'exemplars del medi natural per a
formar grups reproductors en
captivitat que, en el cas que la
població natural arribés a l'extinció,
servirien per restablir l'espècie en la
zona afectada o en altres àrees
protegides.
Avui en dia algunes espècies es
manegen en captivitat a escala
mtemacional tot elaborant programes
de seguiment i cria de l'espècie de
forma global. Això és així perquè
una institució no pot allotjar per SI
matei xa el nombre d'exemplars
recomanable per assegurar la

Cangur arborícola de Goodfellow. Dendrolagus goodfellowi (joto: Arxiu Zoo)

variabilitat genètica necessàna que
eviti el deteriorament de la població
amb el pas dels anys.
Amb aquesta finalitat s'han creat els
EEP (Europdische Erhaltungstucht-
programme: Programa de Cria
Europeu) que són els programes de
cria establerts a nivell europeu en
els quals participa el Zoo de
Barcelona. Aquests programes
s'estableixen per a les espècies que

hom considera en alt risc d'extinció.
Programes semblants existeixen
també en altres regions del món:
Amèrica del Nord I del Sud, Xina,
Austràlia, ....
L'estudi i control de la variabilitat
genètica i del volum de la població
en captivitat de determinades
espècies permet manejar l'esmentada
població i aconseguir que aquesta
pugui perdurar en captivitat amb el
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Cacatua de pandanal. Probosciger aterrimus (joto: Arxiu Zoo)

PROGRAMES DE CRIA EUROPEUS (EEPS) EN ELS QUALS
PARTICIPA EL ZOO DE BARCELONA

MAMIFERS
Cangur arborícola de Goodíellow-
Dendrolagus goodfellowi
Lèmur negre - Lemur macaco
macaco
Lèmur de collar - Varecia variegata
variegata
Tití lleó de cap daurat -
Leontopithecus ehrysomelas
Tití cap de cotó - Saguinus oedipus
Dril - Mandrillus leucophaeus
Orangutan de Borneo- Pongo
pygmaeus pygmaeus
Gorilla de costa - Gorilla gorilla
gorilla
Ós d'ulleres - Tremarctos ornatus
Panda vermell - Ailurus fulgens
fu[gens
Tigre de Sumatra - Panthera tigtis
sumatrae
Pantera de les neus - Panthera
uneta
Guepard - Acinonyx jubatus
Elefant asiàtic - Elephas maximus
Elefant africà - Loxodonta africana
Rinoceront blanc meridional-
Ceratotherium simum simum

Babirussa - Babyrousa babyrussa
Hipopòtam pigmeu - Choeropsis
liberiensis
Girafa - Giraffa camelopardalis
Bongo - Tragelaphus strepsicerus
Òrix blanc - Oryx dammah
Gasela dama mohor- Gatella dama
mhorr

OCELLS
Pingüí de Humboldt - Spheniscus
humboldti
Voltor negre - Aegypius monachus
Goura - Goura spp.
Cacatua de pandanal - Probosciger
aterrimus
Cacatua de les Moluques - Cacatua
moluccensis
Guacamai jacint - Anodorhynchus
hyacinthinus
Cotorra guaruba - Aratinga
guarouba
Calao bicorne - Buceros bicornis

REPTILS
Monstre de Gila - Heloderma
suspectum

Rinoceront blanc meridional.Ceratotherium simum simum (joto: Arxiu Zoo)

pas dels anys i sigui susceptible de
ser reintroduïda en el seu hàbitat
natural. Per realitzar aquest
seguiment hom designa un
coordinador i un comitè format per
científics de diversos paisos, que
recopilen tota l'informació
disponible sobre una espècie
determinada, realitzen un cens de la
població existent en captivitat i fan
recomanacions sobre la installació,
dieta i requeriments veterinans per
a aquesta espècie.

El Zoo de Barcelona
participa en aquest

moment en 31 dels 96
programes EEP establerts

a Europa

També determinen les diverses
línies genètiques, indiquen quin
animal ha de reproduir-se amb més
o menys intensitat i estableixen les
diferents parelles reproductores.
D'aquesta forma s'evita que la
consaguinitat pugui afectar la
viabilitat de la població i
s'aconsegueix que dintre d'una
població existeixi una variabilitat
comparable a la que es donaria en el
medi natural.EI Zoo de Barcelona
participa en aquest moment en 31
dels 96 programes EEP establerts a

Europa. Participar en aquests
programes significa posar els
nostres exemplars a disposició del
coordinador europeu perquè siguin
traslladats a la institució que aquest
cregut més convenient i al mateix
temps estar disposats a rebre els
animals que ens envim, seguir les
recomanacions per al seu
manteniment i aconseguir-ne un
estat òptim així com la seva
reproducció, col laborant en la
perpetuació de l'espècie objecte del
programa en benefici de les
generacions futures.
D'altra banda, i des de fa bastants
anys, existeixen els registres
internacionals per a les espècies que
es consideren d'interès, de forma
semblant a com els gossos de raça
són registrats en el llibre de
pedigree. Hom designa un
responsable del registre que anota
les variacions anuals que es
produeixen a cada institució.
Aquests registres reben el nom de
Studbook (registre genealògic). EI
responsable de l' Studbook en alguns
casos publica recomanacions a
seguir per al correcte manteniment
de l'espècie en questió. Aquests
registres proporcionen la informació
exacta de la població en captivitat
d'una determinada espècie.

Maria Teresa Abelló



eGRAMA EUROPEUDE
CRIA DEL LLOP IBÈRIC

EI llop. odiat per uns. admirat per
altres. però mai Ignorat Aquesta
espècie de carnívor, unida a la
histona de l'home des de temps
imrnernonals, és una de les "feres"
que encara es poden trobar al nostre
país. Extingida per la persecució
implacable d'el home a la majoria
de paisos europeus, també va
desaparèixer de Catalunya a
començaments d'aquest segle. De
les més de 30 subspècies de llop
que es troben a tot el món -no tan
sols a Europa sinó també a Amènca
i Àsia- el llop ibèric que es troba a
Espanya i Portugal és l'anomenat
Can is lupus signatus.
Altre temps àmpliament distribuït
per tota la península, en la actualitat
es calcula que el nombre de
supervivents és molt escàs; es
troben repartits en tres àrees: la més
gran correspondria a la zona
nordoccidental de la península
(Galícia, Cantàbria, Astúries,
Castella-Lleó, La Rioja) amb una
densitat molt variable, les zones
amb petites poblacions incomunicades
serian Andalusia i Extremadura i
finalment es poden trobar
poblacions residuals a zones com la
Manxa i d'altres punts. A Portugal
les poblacions es troben a la
província de Mmho (hrnitant amb
Galícia), a la província de Tras os
Montes (limitant amb Zamora) i uns
poc exemplars a la Serra da Estrela.
Aquesta distribuició fragmentada
juntament amb la pressió constant a
què està sotmesa l'espècie per part
de l'home, la situen en un perill
d'extinció permanent.
Els programes Europeus de Cria
(EEP) inclosos dins de la
estructurade la UICN (Unió
Internacional per a la Conservació
de la Natura) que asseguren la
supervivència d'una espècie

Llop ibèric. Canis lupus signat us (joto:Arxiu Zoo)

mitjançant l'establiment de una
població de cria en captivitat, no tan
sols treballen per reproduir espècies
exòtiques, sinó també per assegurar
el futur de les espècies que habiten
el nostre continent. Algunes de les
espècies europees en perdi per a las
quals ja existeix un programa de
cria són l'ibis eremita, el voltor
negre, el trencalòs, el visó europeu i
la llúdria.

El llop desapareixerà si no
el protegim

EI juny d'aquest any, en la reunió
anual dels programes europeus de
cria, el llop Ibèric va ser designat
com una de les espècies per a les
quals es necessari l'establiment de
una població captiva per ajudar a la
seva conservació i el Zoo de
Barcelona va ser nomenat com a
responsable de la coordinació
d'aquest programa.EI que es pretén
amb aquest programa és aconseguir
que tots el centres que tenen aquesta
espècie, així com els nous animals
que puguin aparèixer (fents o
abandonats per la mare) formin un
grup en el qual la cria sigui
coordinada de manera que tot els
animals que provenen directament
de natura (fundadors) tinguin una
representació proporcional dins
del grup en captivitat, és a dir que

per exemple un mascle no tingui
molts més fills que un altre I que no
hi hagi cap arumal fundador sense
descendència.
AIXò es imprescincible per tal que
la variabilitat genètica de l'espècie
es mantingui.
Per exemple, dins de la població
salvatge de llops existeixen animals
de diferentes mides; doncs bé, si
nosaltres només reproduíssim els
ani mals més grossos, l'espècie
perdria la capacitat d'adaptar-se en
cas que li fós més avantatjosa una
mida més petita.
Això es el que s'anomena capacitat
d'adaptació genètica i està
estretament lligada a la variabilitat
genètica de l'espècie. Possiblement
trobareu tot això una mica difícil
d'entendre, però el concepte general
es molt senzill: es tracta d'evitar
que els animals d'una mateixa
"família" es reproduexin entre ells i
d'aconseguir que tots els animals
tinguin aproximadament els
mateixos fills. D'aquesta manera
assegurem que el llops puguin
mantenir-se durant molt de temps
en captivitat sense que vanin les
seves característiques.
D'això se'n diu un programa de
conservació en captivitat i
complementa els programes de
conservació en la natura, al mateix
temps que permet, en cas que sigui
necessari i possible en un futur, la

reintroducció de "sang nova" en
zones en les quals a causa del petit
nombre d'exemplars existeix un
creuament "familiar" excessiu o bé
la reintroducció de l'espècie en
zones d'on ha desaparegut.
EI Zoo de Barcelona, que participa
en més de 30 programes d'aquest
tipus, és el primer zoo espanyol al
qual li ha estat concedida la
coordinació d'un programa europeu
de cria, fruit del reconeixement de
la tasca que el nostre zoo està fent
des de fa molts anys en pro de la
conservació d'espècies amenaçades.
És per això i per tractar-se d'una
espècie autòctona del nostre país,
que estem molt orgullosos de poder
participar en la salvaguarda
d'aquest animal tan característic de
la nostra fauna, que forma part de
llegendes i contes que li han atribuït
sempre caràcter de "fera maligna".
Potser ja és hora que, en
reconeixement de la seva raresa i
importància, comencem a
considerar-lo com un animal que si
no protegim desapareixerà i només
podrem trobar en el contes i mai
més com a un dels representants
més bonics dels grans carnívors en
el nostre país.
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Conrad Enseñat i Canela
Conservador mamífers iaus

Coordinador EEP- Llop Ibèric
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EI. PLA DIRECTOR DEL
ZOO DE BARCELONA

EI passat mes de juny. el Consell
dAdmmisrració del Parc Zoològic
de Barcelona aprovà el seu Pla
Director dInsrallacions. que
defineix el caràcter i contingut') del
Zoo de Barcelona de cara al seu
futur. Aquesta decisió é~
trascendental en la història del
nostre Zoo. perquè determinarà la
seva política d'inversions en els
propers deu a quinze anys, i també
la seva configuració durant un
període d'entre 25 i 30 anys, com a
mínim. Per això, cal que expliquem
amb una mica de detall què és el
que s'ha aprovat.

Què és un Pla Director
d'Instal-lacions
U n Pla Director d' Installacions
d'un Parc Zoològic és un conjunt de
documents escrits i gràfics que,
sobre la base d'estudiar la història,
les funcions, els objectius i les
potencialitats i problemes d'un Zoo,
detecta les seves necessitats I
planteja les solucions més òptimes
per al futur. L'organització general
del recinte assenyala en aquest
sentit la ubicació de les diverses
àrees, serveis i recorreguts, la idea
general sobre el disseny
arquitectònic I paisagístic i les
previsions d'execució. En
definitiva, és una reflexió sobre el
passat I el present d'un zoo, i una
planificació del seu futur, que
permetrà després coordinar totes les
iniciatives i obtenir un resultat
harmònic en la seva configuració.

Per què calia un Pla Director al
Zoo de Barcelona
Habitualment es considera que la
vida útil d'unes instalIacions
zoològiques és d'uns trenta anys, no
només pel seu propi envelliment i
desgast, sinó també per les

innovacions en la tècnica I el
disseny que es poden anar
Incorporant. AIxÍ. és bastant
habitual que periòdicament els Zoos
pateixin transformacions Integrals
del seu contingut I de les seves
mstallacions.
La manera més racional
d'escometre aq uestes transformacions
és. justament. a través de la
redacció d' un Pla DIrector
d' Installacions. que permet
assegurar un resultat harmònic. En
aquest sentit, molts zoològics nord-
americans, enfrontats amb la
necessitat de profundes
remodelacions, han optat per
aquesta tècnica. i també comencen a
fer-ho alguns dels més Importants
zoològics europeus.
AI nostre Zoo. aquest era el moment
més oportú per a redactar un Pla
Director, ja que coincideixen
diverses circumstàncies: l'envelliment
i necessitat de reforma d'algunes
installacions, la marxa dels animals
marins cap al futur Parc Marí del
Poblenou i la decisió de mantenir el
Zoo tradicional a la Ciutadella. Tot
això obligarà a una important
política d'inversions, i el Pla
Director és el millor instrument per
a coordinar-les.

El Pla Director és fruit
d'un llarg i complex procés

de treball

Qui ha elaborat el Pla Director
El Pla Director és fruit d'un llarg i
complex procés de treball. Aquest
començà a finals de 1.992 amb la
decisió de restar a la Ciutadella, I
consistí en la preparació d'unes
bases de guia per a l'elaboració del
propi Pla. Aquestes bases foren
preparades per l'equip tècnic del
Zoo de Barcelona i aprovades pel
Consell d'Administració.
Posteriorment, es contractà una
firma nord-americana d'arqui tectura,
especilitzada en parcs zoològics:
Coe, Lee, Robinson & Roesch, de

Filadèlfia. amb una àmplia
expenència en mstallacrons per a
zoos i. concretament. en la
preparació de Plans Directors. Entre
els 'leus ehems es troben més d' una
trentena dels zoos nord-amen cans
més Importants (entre aquests.
Atlanta. Denver. Chicago. Nova
York. Oklahoma. etc.).
Aquest equip treballà conjuntament
amb els propis tèCnICS del Zoo de
Barcelona en diverses I llargues
sessions de treball al llarg de tres
mesos, per tal d' arribar a definir un
model que satisfés totes les
aspiracions tècniques local 'l,
mcorporant-hi els elements més
innovadors a nivell mundial i
mantenint. al mateix temps,
l'especificitat del nostre Zoo.

Línies mestres del Pla Director
El model que proposa el Pla
Director del Zoo de Barcelona es
basa en els següents pnncipis o
línies mestres:

-Es tracta d'un Zoo urbà (per
contraposició a una reserva animal,
de gran extensió i ubicada als
afores), circumscrit al mateix espai
de què disposa actualment.

-S'organitza territorialment en àrees
biogeogràfiques, és a dir, s' agrupen
els animals en funció dels biòtops
en els quals es troben en estat
natural i no per entens taxonòmics
o purament geogràfics.

-Els diferents biòtops s'integren en
àrees temàtiques que pretenen
embolcallar, no només els animals,
sinó també els visitants que els
contemplen.

-Els hàbitats dels animals, a més
d'atendre al màxim les seves
necessitats i de permetre la seva
contemplació amb la màxima
proximitat, tractaran de reproduir de
la manera més fidel possible els
hàbitats naturals de l'espècie.

-Les installacions seran preferentment
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Futura distribució del Zoo en regions biogeogràfiques segons el nou Pla Director d'lnstallacions

múltiples, és a dir, sempre que el
comportament de les espècies ho
permeti, s'intentarà agrupar en una
mateixa installació diverses
espècies animals que en estat
natural solen conviure.
-la collecció d'animals tindrà un
caràcter generalista, és a dir, no serà

Els diferents biòtops
s'integren en àrees

temàtiques que pretenen
embolcallar, no només els
animals, sinó també els

visitants que els contemplen

una collecció especialitzada en
determinats grups zoològics,
sinó que contindrà espècies

representatives de diferents ordres i
de totes les àrees biogeogràfiques
del planeta.

-La collecció d'animals es
concentrarà en aquells més
amenaçats d'extinció, i la seva
exhibició tractarà de reforçar
l'aspecte educatiu per a tot el públic
en general.

Distribució territorial de les àrees
EI Pla Director preveu una entrada
principal del Zoo a la plaça de
l'estàtua del General Prim, a
l'interior del Parc de la Ciutadella.
A partir d'aquest punt, un passeig
arbrat de tipus Jardí urbà durà a la
plaça de la Dama del Paraigües. Des
d'aquest passeig, s'iniciarà el
recorregut, que passarà succesi vament

per la zona paleàrtica o euro-
asiàtica, la selva oriental, la regió
australiana, la selva africana (amb la
sub-zona de Madagascar), la sabana
i el desert africans, i finalment
l'àrea neotropical o sudamericana.
A més, es preveu la construcció
d'un nou Zoo Infantil a l'extrem
lIindant amb el passeig Pujades, i el
manteniment dels actuals edificis
del Terrari i l'Aviari, dedicats a
pavellons de fauna tropical i
mediterrània respectivament. També
es preveu]' existència de dos passos
de vianants entre el Parc de la
Ciutadella i el carrer de Wellington,
que creuaran el Zoo però sense
interferir en els seus recorreguts
interns.
Finalment, es preveuen àrees de
descans, restauració, serveis per al

f ,!l,btt
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públic i serveis tècnics interns.

Execució del Pla Director
EI cost total de l' execució del Pla és
d'aproximadament 5.500 milions de
pessetes. No obstant això, s'ha
previst la seva execució en fases,
entre altres raons per tal de
permetre que el Zoo sempre estigui
obert al públic en un gran
percentatge de les seves
installacions.
Es preveu que]' execució per fases
pot durar entre deu i dotze anys, i
estar previst l'inici de la primera (la
sabana africana, i concretament la
installació dels guepards) per a
1.995.
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Aurons iverns (joto: A.G.E. Fotostock)
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dibuix: Jordi Fàbregas

L~SPINÓS
La contaminació que afecta cada
vegada més els corrents d'aigua
dolça dels països industrialitzats està
posant en perill la supervivència de
moltes espècies.
L'espinós (Gasterosteus aculeotust,
és un petit peix que es troba
actualment en forta regressió a
causa principalment d'aquest
problema. Aquest animal viu al curs
baix dels rius en zones de poc
corrent i abundant vegetació
aquàtica. Malgrat que a la península
Ibèrica només és present en aigües
dolces, al nord d'Europa efectua
migracions periòdiques al mar.
L'espinós és fàcil de reconèixer, té
una llargada de 7 o 8 cm -tot i que
els individus de les poblacions
septentrionals són una mica més
grans-, no presenta escates sina una
sèrie de plaques òssies que varien

Quan és atacat estén totes
les espines, dificultant així
que se'l puguin empassar

de nombre en les diferents àrees de
distribució. Aquest polimorfisme
ens permet de separar-lo en tres
formes, trachurus, leiurus i
semiarmatus .
La forma trachurus té entre 30 i 35
plaques entre les aletes pectorals i la

cua. És la que fa les migracions al
mar.
La forma leiurus, la que pobla els
Països Catalans. presenta entre I i 9
plaques.
La forma semiarmatus té de 9 a 30
plaques i probablement és producte

REINTRODUCCIONS A CATALUNYA

La degradació dels hàbitats originals de l'espinós a Catalunya l'ha
fet desaparèixer d'alguns llocs i l'ha posat en perill en molts
d'altres. És per això que va semblar interessant posar en marxa un
programa de cria al nostre zoo per tal de mantenir una reserva de
l'espècie i poder-lo reintroduir en zones ben conservades o
regenerades.
El setembre de 1992 van ser capturats 298 alevins a la riera de
Vidreres amb la collaboració del CADMA (Consell Assessor de
Defensa del Medi Ambient) i uns mesos després, el juliol de 1993,
es van poder alliberar a la mateixa zona 465 alevins nascuts a les
nostres instaí-lacions també amb l'ajut del CADMA.
En el present any, i d'acord amb la Subdirecció General de

. la Natura de la Generalitat de Catalunla. ban estat

de la hibridació de les altres dues.
La característica més representati va
d'aquesta espècie és la presència de
tres espines retràctils al llom, davant
de l'aleta dorsal. Les aletes ventrals
també han estat substituïdes per
espines que li serveixen per
defensar-se dels depredadors.
Quan és atacat estén totes les
espines, dificultant així que se'l
puguin empassar.
L'espinós és un peix força conegut
perquè el seu complex comportament
nupcial ha estat molt estudiat.
Durant tot l'any es mou en grups
per la vegetació, on troba els petits
invertebrats de què s'alimenta, però
en arribar la pnmavera els mascles
canvien radicalment de coloració i
de conducta. EI ventre es torna d'un
intens color vermell, l'esquena
agafa un to blau verdós I l'ull
adquireix un color blau brillant.

El mascle convida la
femella a introduir-se al
niu amb un ball nupcial

Les femelles mantenen el color bru
uniforme, amb el ventre més clar
que caracteritza l'espècie.
En aquest moment, els mascles

abandonen el grup I comencen a
fabncar un niu amb branquetes i
restes vegetals que aglutinen amb
secrecions renals. EI niu està situat
en el fons, en una pelita depressió
que ell mateix ha fet amb l'ajut de
les espines i és de forma més o
menys semiesfèrica amb un forat
d'entrada i un altre de sortida.
A partir d'aquest moment es
mostrarà molt agressiu amb els
altres mascles, que reconeix per la
viva coloració que llueixen, i els
expulsarà immediatament de les
rodalies del niu. El desencadenant
d'aquesta conducta és la taca
vermella, ja que en estudis realitzats
en captivitat s'ha pogut comprovar
qure ataca qualsevol objecte amb
una taca d'aquest color, encara que
la seva forma no recordi en absolut
la d'un peix.
Quan qui s'acosta, però, és una
femella carregada d'ous el seu
comportament és ben diferent:
comença a nedar en ziga- zaga al seu
voltant tot convidant-la amb aquest
ball nupcial a introduir-se al niu.
Una vegada aconseguit el seu
propòsit l'estimularà amb copets de
musell a la cua perquè dipositi els
ous a l'interior -la femella és més
llarga que el niu, de manera que el

cap I la cua sobresurten pels dos
extrems-o Tot seguit entra ell al mu
per fecundar la posta, formada per
entre 90 I 450 ous, i una vegada
acabada la feina expulsa a la
femella del territori.
Probablement és la Inflor de
l'abdomen. provocada pels ous, la
que inhibeix la agressivitat del
mascle, i com que aquesta inflor

desapareix una vegada la posta ha
estat descarregada el mascle Ja no
permet la seva presència al seu
voltant.
Aquesta operació es pot repetir amb
més d'una femella.
La incubació dels ous es perllonga
per espai de 5 a 20 dies. depenent
de la temperatura de l'aigua. Durant
aquest temps el mascle vigila
constantment el niu i regularment
provoca corrents mitjançant les
aletes per tal d'oxigenar la posta.
Una vegada els petits han sortit de
l'ou. el pare seguirà vigilant-los
durant uns quants dies. mantenint-
los tot junts. cosa que li representa
una bona feinada, ja que
contínuament ha d'agafar amb la
boca i tornar al grup a algun que
prova d'escapar-se. Els Joves
espinosos assoliran la maduresa
sexual a partir de l'edat d'lo 2
anys, i es mantenindran en grups
més o menys compactes fins que els
arribi el primer zel. La longevitat
d'aquests animals és relativament
curta, ja que normalment no
superen els quatre anys de vida.
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Jordi Fàbregas

ESPINÓS

Gasterosteus aculeatus
Classe: Teleostis Ordre : Gasterosteïformes

Descripció: Peix de mida petita, 7-8 cm de llargada. Les
poblaciones del nord d'Europa poden arribar a mesurar fins a 11
cm. El cos és de color bru amb la zona ventral més clara. Presenten
tres espines erèctils a l'esquena, davant de l'aleta dorsal. Les aletes
ventrals també tenen formad'espines.

Alimentació: S'alimenta de petits crustacis, larves d'insecte i

Família:Gasterostèids

I
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EG-\GROPIL
Reben el nom d'egagròpiles les
regurgitacions que alguns ocells
rapinyaires efectuen després de la
digestió, Les restes d'elements no
digenbles com el pèl. les ungles I

els ossos són expulsats per la boca
en forma de cabdells, la mida dels
quals depèn de l'espècie d'ocell que
els fa i del tipus de presa digerida,
A primera vista el seu aspecte és el
d'un cabdell o, més colloquialment.
el d'una "croqueta" de color bru
fosc, gns o negre, amb la superfície
"envernissada" per les mucositats
gàstriques, Aquest detall només és
apreciable Sl les egagròpiles són
molt recents, atès que amb el
transcurs dels dies la seva superfície
es torna mat i pulverulenta,
adquinnt un aspecte que recorda les
dejeccions d'alguns mamífers,
En general les egagròpiles solen
trobar-se en guantitat al peu dels
Les egagròpiles solen
trobar-se en quantitat al
peu dels jócs on l'ocell
caçador para per pair

jócs on l'ocell caçador para per pair.
Els rapinyaires nocturns o
Estrigiformes acostumen a fer-ho en
edificis antics (esglèsies, masies,
etc.), forats de les roques o arbres de
certa grandària, segons les diferents
espècies, És més difícil trobar
acumulacions d'egagròpiles dels
rapinyaires diürns o Falconiformes,
si no és que localitzem el seu niu o
jóc habitual, gairebé sempre al' aire
lliure,
Pel que fa a la recollecció de les
egagròpiles cal tenir en compte
certes precaucions, especialment si
hem trobat un "dipòsit" al peu d'un
jóc, niu o refugi, Si és així, mai hem
de retirar la totalitat de les
egagròpiles, atès que un canvi tan
radical de l'aspecte dels encontorns
pot alarmar els ocells i ocasionar
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l'abandonament del lloc, amb el
consegüent perill per a la seva seva
seguretat o la de les seves cries, És
per això que la recol-lecció ha de ser
gradual, amb extraccions espaiades
en el temps que no hauran de
superar el 20% del total de les
egagròpiles, procurant que la meitat
correspongui a les més antigues i

l'altra meitat a les més modernes,
així el mostreig serà més
representatiu en cas que no paguem
tornar en dies successius a efectuar
noves recolleccions.
Per al transport de les egagròpiles
recollectades tindrem en compte
molt especialment que no es
trenquin i es barregin els seus



continguts. Ja que cada una
representa una captura diferent per
part de l' au de presa
lna altra precaució que haurem
d' observar tan bon punt arnbem a la
nostra destinació és la de ruixar les
egagròpiles amb msecncida. amb la
finalitat d' ehrninar tota la fauna de
petits Invertebrats que hi viuen I que
podrien envair sense adonar-nas-en
altres colleccions de matenal sec
amb evidents perjudicis per
aquestes. Una drligència primordial
a efectuar pel recellector serà la
d' apuntar escrupulosament el lloc
de la recollecció (per exemple: al
peu d'una alzina, faig, roure, P!
alzina surera, etc .. o entre les runes
d'una ermita, masia, castell, etc. -si
es tracta d'un habitatge humà
especificant si era habitat o no-),
per després passar a la denominació
del lloc (per exemple: cases de Cal
Roig, Pardina d'Ordolès,bosc de La
Fosca, ermita de Sant Cosme,
castell de La Marca, etc.), seguit del
nom de la població (Granollers,
Viladecans, Sabadell, ... ) i acabant
amb la data de la recollecció i el
nom de qui l'ha fet. No cal dir que
,i coneixem l'espècie d'ocell que
les ha fet apuntarem el seu nom
indicant el grau de certesa (per
exemple: Tyto alba, òliba; segur,
probable o dubtós).
L'emmagatzemament del material
podrà fer-se després d'haver estat
exposat dues setmanes com a mínim
sobre una reixeta plana en un lloc
ben ventilat per tal de que
s'assequin les egagròpiles més
recents. En començar aquest
període d'assecament hem de
mesurar les egagròpiles més
fresques. Mitjançant un peu de rei o
calibrador mesurarem els diàmetres
major i menor (fig. 1) de totes
aquelles que per la seva frescor i
bon estat de conservació ens
garanteixn unes mesures el més
exactes possible, a continuació
treurem la mitjana de tots els
diàmetres mesurats (el menor i el
major per separat). Aquestes dades
també les adjuntarem a la fitxa de la
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recollecció.Un cop assecat el
material el guardarem en una capsa
de cartró amb una mica de naftalina
que eviti possibles Invasions
d'artròpodes que s'alimenten de
matèria orgànica seca.
Aquest material així conservat pot
donar-se a una institució dedicada a
l'estudi dels vertebrats (museus,
Instituts de Biologia, universitats,
etc.) on un o més especialistes
estudiaran les egagròpiles per a
efectuar estudis sobre el règim
alimentari de l'espècie de la qual
provenen o bé catàlegs faunístics de
la zona on s'han trobat, atès que
determinades espècies de petits
vertebrats (especialment
micromamífers) només són
detectables per les restes seves que
es troben a les egagròpiles de l'ocell
que els caçà, Ja que difícliment es
poden observar en prospeccions
convencionals o rarament es
capturen en campanyes de trampeig.
AiXÍ, en algunes local itats la
presència de certes espècies de
micromamífers només s'ha pogut
citar mitjançant aquesta tècnica
d'estudi.Tanmateix, és possible que
el recel-lector afeccionat senti
també l'interès d'intentar identificar
a qui pertanyien les restes

En algunes localitats la
presència de certes

espècies de micromamífers
només s'ha pogut citar

miijançan: aquesta tècnica
d'estudi

contingudes a l'egagròpila que ha
recollectat, Per fer-ho haurà de
seguir les passes que es detallen a
continuació:
Es posarà l' egagròpila a estudiar
sota l'aixeta de l'aigua amb la
finalitat que el raig vagi esmicolant-
la, cosa que afavorirem amb els dits
(fig. 2). Els matenals que l'aigua
arrossegui es deixaran caure sobre
una finíssima xarxa que farà de
filtre i retindrà qualsevol cos sòlrd,
alguns minúsculs, com per exemple
dents de micro mamífer.
Un cop esmicolada l' egagròpila i
amb l'ajut d'unes pinces fines
col lacarem les restes obtingudes
sobre una superfície llisa de color
fosc (fig. 3) per tal de facilitar-ne
l'observació amb lupa. Després
agruparem les diferents restes
segons la seva natura com: dents,
fragments de cranis, mandíbules,
ungles, altres ossos, èlitres

d'insectes, etc. Després cadascun
d'aquests grups pot guardar-se en
catxetes, per exemple de llumins. en
les quals apuntarem el número de
]' egagròpila de què provenen per tal
de conèixer sempre les dades que
vam apuntar a la fitxa de la
recollecció. Actualment es troben
al mercat algunes obres que poden
ajudar-nos a la identificació de les
restes, tenint en compte que hi ha
un percentatge d'aquestes que pel
seu estat o natura no són
identificables. Tanmateix, és millor
que els identifiqui un especialista,
que a més de fer-ho amb més rigor,
sabrà donar una bona utilitat a les
dades.En el cas que us decidiu a fer
la vostra pròpia collecció de les
restes trobades a les egagròpiles cal
que tingueu en compte que allà on
els guardeu haureu de disposar d'un
insecticida d'ús domèstic per evitar
la presència de paràsits que
perjudiquin el material. En el
mercat existeixen uns productes
especials per collocar a les
biblioteques molt apropiats per a
aquests casos.
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Conservador Auxiliar del Zoo de
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ELS COCODRILS
DEL \IÓ\ (1)

Iniciem aquí una sèrie de tres
articles en els quals presentarem
ell forma de fitxa totes les
espècies actuals que pertanyen a
i' ordre dels crocodilis, el qual
comprèn eis rèptils que
comunament s'anomenen
caimans, al-tigiuors, cocodrils i
gavials.

AL'LIGÀ TORS I CAIMANS
(Família AHigatòrids)
Pertanyen a la família Alligatòrids
set espècies de crocodihs. sis de les
quals viuen al Nou Món.
Comunament sels coneix pels
noms d'alligàtors I caimans. Els
alligatòrids es diferencien del,
altres cocodrils principalment en
què les dents de la mandíbula
inferior s'insereixen en petites
cavitats del maxillar superior, de
forma que no són visibles amb la
boca tancada. Un altre detall ben
aparent de diferenciació és que les
escates ventrals no tenen fossetes
sensorials. Existeixen una sèrie
d'altres diferències anatòmiques
més difíci ls d'observar per part dels
no especialistes.
La família AJ. hgatòrids comprèn
quatre gèneres:

• GÈNERE Alligator
(dues espècies)
Són els únics cocodrils que viuen a
zones temperades, per la qual cosa
segons la regió poden restar inactius
a causa de la baixa temperatura
durant una època de l'any més o
menys llarga.

AHigàtor del Mississipi
Alligator mississipiensis
CARACTERÍSTIQUES:
Els exemplars joves són negres amb
15 o 16 franges grogues que després

es perden. Ulls argentats. Musell de
mida mitjana amb l'extrem
arrodoni t I una cresta nasal òssia.
Certs caràcters vanen d' un mdi. idu
a un altre.

MIDA: Encara que s'han citat
exemplars de 6 m, un mascle de 4 m
es considera un gran exemplar.
HÀBITAT: Viu pràcticament a tots
els medis aquàtics.
DISTRIBUCIÓ: Es troba al sudest
dels EE. UU., de Florida fins al riu
Grande a Texas, remunta el
Mrssissipi fins al sud d'Arkansas i
Oklahoma.
REPRODUCCIÓ: Construeixen un
gran niu en forma de monticle amb
una posta que pot superar els 45 ous
en les grans femelles. Pot tenir cura
de les cries durant anys.
ESTATUS: Actualment no es troba
en perill immediat. Tot i així figura
a l'apèndix II del tractat CITES
(Conveni Internacional sobre el
Tràfic d'Espècies protegides). La
seva població compren al voltant
dels 700.000 individus,

AHigàtor de la Xina
Alligator sinensis
CARACTERÍSTIQUES: EI seu

aspecte general és el d'una \ ersió en
pent de 1'a1'bgàtordel MIs515sIppl. tot I
que difereix d'aquest en múltiples
caràcters' el musell està lleugerament
aixecat i afuat. les parpelles tenen
una placa ÒSSIa, les escates ventrals
tenen osteoderms I els ulls són de
color castany clar. a més d'altres
petites diferències.
MIDA. La mida màxima es troba al
voltant dels 2 m.
HÀBITAT: Maresmes i nberes dels
nus

DISTRIBUCIÓ: Únicament al curs
inferior del lang- Tsé
REPRODUCCIÓ: D'octubre a març
o abril hivernen en forats que
excaven prop del riu,
Les còpules tenen lloc al juny, Fa
niu a piles de terra i branques,
Atenyen la maduresa sexual als 4
anys,
ESTATUS: En greu perill
d'extinció, Figura a l'apèndix I del
CITES (cosa que implica la
prohibició total del comerç de
qualsevol de les seves parts). Hom
calcula que la població total de
l'espècie és d'uns 500 exemplars,
300 dels quals es troben a la



província d' Anhuisheng EI seu
hàbitat drsmmueix contínuament a
causa de lexpansió de lagnculiura
I de la mdústna. Es reprodueix en
capnvuat en zoos de la pròpia Xina
I dels EE. UU

• GÈNERE Caiman
(dues espècies)
Caiman comú
Caiman eroeodi/us
És el més estés dels crocodíhds
americans. Sol subdividir-se al
menys en quatre subspècies. La
seva taxonomia encara és confusa.
CARACTERíSTIQUES: És el
caiman menys especiahtzat i pot
confondre's amb un cocodnl petit.
EI musell és relanvament llarg i a
l'alçada dels ulls és com a mínim de
1,2 a l,S vegades més llarg que
ample. Una carena òssia al davant
dels ulls té una certa semblança
amb el pont d'unes ulleres. Els ulls
són verdosos. La forma del crani i
el color del cos varien molt en les
diferents subspècies.
MJDA: Rarament ultrapassa els 2,7
m. Normalment de 1,7 a 2 m.
HÀBfTAT: Espècie molt adaptable,
present a tots els medis aquàtics

oberts. Habua també medis creats
per l'home. com són les basses per
abeurar el besnar I els embassaments
És lespècre que millor s adapta als
medis antropogèmcs.
DISTRIBUCIÓ: Molt àmpha. gran
part del centre I el sud d' Amènca
In trod uIt a FIOrI da.
Les quatre subspècres generalment
més acceptades es distribuenen de
la següent manera:
Caiman crocodtlus apaponensis,
caiman de l Apaporis VIU en una
zona molt hmitada al voltant del nu
Apaporis al sudest de Colòmbia.
Caiman crocodilus [uscus, caiman
fosc d'ulleres Del sud de Mèxic
fins al nord de Colòmbia, passant
per Centreamèrica.
Caiman eroeodi/us crocodúus,
caiman d'ulleres. Colòmbia.
Veneçuela, Perú, Bolívia, Paraguai,
nord i centre de Brasil, Equador.
Caiman croeodilus yaeare, lacaré.
Nordest d'Argentina, sud de Brasil I

sud de Paraguai.
REPRODUCCIÓ: A algunes
regions com a centreamèrica es
reprodueix tot l'any. Pon de 10a 40
ous en un monticle de terra i restes
vegetals molt vigilat per la mare.
ESTATUS: Variable a tota la seva
àrea de distribució: mentre que en
algunes zones és localment
abundant, en d'altres està en perill
erextin:i5Jlfbaçdesmesurada.
Caiman c.apaporiensis està a
l'apèndix I de Cites i les altres
subspècies a l'apèndix 11. El llibre
vermell d'espècies en perill
qualifica aquesta espècie de
vulnerable.

Caiman de musell ample
Caiman lantrostris
CARACTERÍSTIQUES: Musell
molt ample i curt amb petites taques
negres semblants a les que té
Caiman crocodilus yacare. A
l'alçada dels ulls el musell és tan
llarg com ample. L'iris és de color
verdós.
MIDA: Els mascles rarament
ultrapassen els 3 m i les femelles els
2m.

HÀBITAT: Molt aquàtic. És un
habitant típic dels aiguamolls
d'aigua dolça poc profunds.
DISTRIBUCIÓ: Bolívia, nord
d'Argentina, Paraguai, Uruguai i
sudest de Brasil. Alguns autors
atorguen categona de subspècie a la
població argentina (Caiman
lati rrostris chacoensis J.
REPRODUCCIÓ: Els nius són
amuntegaments de vegetals que
contenen al voltant de 40 ous.
ESTATUS: Espècie amenaçada.
Apèndix I del CITES. Sembla ser
que és caçat intensament a tota la
seva àrea de distribució. Els efectius
de les seves poblacions no es
coneixen; sembla ser que només és
abundant a certes haciendas
privades.

• GÈNERE Paleosuchus
(dues espècies)
Adaptats a la vida en els boscos
densos. Petits amb la pell molt
ossificada i sense cresta òssia
davant dels ulls, per la qual cosa
se'ls anomena caimans de front llis.
Cua curta.
Es desplacen sovint amb el coll
estirat i el cap aixecat.

Caiman de Cuvier
Paleosuchus polpebrosus
CARACTERíSTIQlJES' Difereix
de l'altre espècie del gènere pel seu
musell curt i el seu crani aixecat I

lhs. Les escates dorsals no tenen
tant relleu. Ulls bruns.
MIDA: És el crocodílid més petit
dAmènca El mascle arriba a 1.5 m
i la femella a 1.2 m.
HÀBITAT: Es troba als boscos
inundats de la conca de l'Amazones
i als boscos galena de les sabanes
circumdants. mal als pantanals.
Sembla que prefereix els rius de
corrents ràpids. EI5 subadults es
troben als cursos d' aigua temporals.
Costums força terrestres. Viuen
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aillats o en parelles defensant petits
territoris.
DISTRIBUCIÓ: Nord de Bolívia,
nord i centre de Brasil, est de
Colòmbia, Guayana, Perú, Surinam,
Veneçuela.
REPRODUCCIÓ: Construeix els
nius monticle a les zones pròximes
a les selves inundades.
ESTATUS: Se'l considera una
espècie no amenaçada. No hi ha
dades sobre el nombre d'individus
en llibertat, atès que la seva forma



de \ Ida dificulta el recompte de les
seves poblacions. Inclòs a
lApèndrx JI del CITES. No se'l
caça per la seva pell perguè està
molt ossificada I no pot fer-se servir
en la mdústna

Caiman de Schneider
Paleosuchus trigonotus
CARACTERÍSTIQUES: La forma
del cap recorda la del caiman comú
però sense cresta òssia preocular. La
cua, ampla a la base. s'aplana
dorsoventralment en comptes de
lateralment com en els altres
cocodnls. Les escates del coll, del
dors i de la cua són grans I tallants.
En general té totes les escates
fortament ossificades.
MIDA: Els mascles rarament
superen els 1,70 m i les femelles els
1,40 m. El seu aspecte és robust i
cuirassat.
HÀBITAT: RIberes de rierols de la
selva tropical espessa. Prefereix
aigües més encalmades i fredes gue
el caiman de Cuvier. Viu
normalment a una distància

d'entre 500 I 1.000 m del curs
d'aigua, cosa gue fa gue porti una
vida força terrestre.
DISTRIBUCIÓ: Congues de

l'Amazones. Orinoco. Guaianes i
Sunnam.
REPRODlCCIÓ' Fa la posta
durant lestació eixuta I els ous
eclosionen a lestació plujosa.
Ponen de lO a 15 ous. de vegades
en grans termiters. Poden \ lli re
sohtans o en parelles.
ESTATUS: Les seves poblacions
actualment no es consideren en
perill. Hom considera gue és un dels
cocodrils més abundants. FIgura a
l'apèndix Il del tractat CITES. SI bé
no es caça per la seva pell. el seu
futur pot perillar a causa de la
degradació ecològica gue pateix la
sel va tropical sudamericana per la
deforestació i la mineria.

• GÈNERE Melanosuchu:
(una espècie)
Caiman negre
Melanosuchlls niger
CARACTERÍSTIQUES: És un gran
caiman semblant a Alligator
mississippiensis. A diferència
d'altres espècies de cocodril, resta
molt pigmentat durant tota la seva

ORDRE FAMÍLIA GÈNERE ESPÈCIE

Alligator
A. mississipiensis
A. sinensis

Caiman c. crocodilus
Al-lígatòrids c. latirrostris

Paleosuchus P. al ebrosus
P. trigonotus

Melanosuchus M. niger

" C. rhombifer

" C. moreletti

C. acutus

I c. intermedius

C. cataphractus

I) C. niloticus

C. palustris

~ Crocodílids Crocodylus C. siamensis

III c. mindorensis

U C. novaeguineae

Cc johnsoni
I c. porosus

O Osteolaemus O. te/raspis

O Tomistoma T. schlegeli

N Gaviàlids Gavialis G. gangeticus

existència. És molt caracterfsnc el
color bru o gris del cap amb tagues
negres repartides Irregularment.
TALLA: Pot arribar als 6 m. És el
membre més gran de la família dels
alligatònds,
HÀBITAT: Es troba en llacs amb
vegetació i rius de curs lent.
Antigament fregüentava també les
platges.
DISTRIBUCIÓ: Tota la conca de
l'Amazones, la regió brasilera
d'Amapà i la Guaiana Francesa.
REPRODUCCIÓ: Pon de 35 a 50
ous en monticles semblants al del
carman comú
ESTATUS: Ha estat caçat
implacablement durant molts anys i
per això és molt rar a tota la seva
àrea de distribució.
Compta encara amb poblacions
importants a santuaris com el de
Kaw (Guaiana Francesa), amb més
de 1.000 exemplars, el de Limón
Cocha (Eguador) i el del Parc
Nacional de Manú (Perú).
Es troba en penll d'extinció i està
catalogat a l'apèndix I del Conveni
CITES.

Manel Aresté
Conservador del Terrari



_ ELS COCODRILS DEL MÓN (1)

ANigàtor del Mississipi (joto: A.G.E. Fotostock)

Al-ligàtor de la Xina (joto: Arxiu Zoo)

Caiman comú (joto: Arxiu Zoo)

Caiman de musell ample (joto: Arxiu Zoo)

Caiman negre (joto: A.G.E. Fotostock) I
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A finals del mes de maig, un grup de
SOCIS I simpatitzants de Zoo Club va
ternr loporturntat de descobnr
esplèndids paisatges naturals. arxi
com alguns dels moradors que acull
el Parc Nacional dOrdesa en ple
centre de la cordillera pirinenca.
Aquest privilegiat enclau reuneix

una mostra característica de fauna,
flora i geologia pirinenca essent el
primer parc nacional creat a Espanya
-per reial decret del rei Alfons XIII
el 1915- 40 anys després de la
creació del primer parc nacional del
món, el de Yellowstone, als EE. UU.
d'Amèrica.
La nquesa florística d'aquest parc és
proverbial gràcies, entre altres coses,
a la influència d'altituds, a
l'orientació dels seus vessants i a
l'evolució geològica iniciada durant
l'orogènia alpina a l'era Terciària
excavada posteriorment per les
glaciacions del Quaternari.
Vora les 1.500 espècies han estat
registrades en aquest racó pirinenc.
La massa forestal ocupa el IS % de
la superfície essent les espècies més
comunes el pi roig (Pinus
sylvestris), el faig (Fagus sylvatica)

I lavet (Ables alba). amb
drstnbucions diferentes segons sIguI
lonentació de cadascuna de les
valls
Entre les plantes trobem restes
d'èpoques càlides com ara l' orella
d'ós o flor de Ramond (Ramal/da
mvconu. bella planta de flors
morades. ÚnIC representant ibèric de
la família tropical de les
gesnenàcies. o bé les carnívores
Pinguicolo spp. que pengen de les
rocalloses parets tot capturant
Insectes entre les seves fulles
piloses. d'atractiu olor per a les

seves preses. L'edelweiss o flor de
neu Leontopodium alpinum,
prospera en canvi en àrees fredes
entre roques calcàries esquerdades
pels gels.

Petits i grans animals
Parallelament a la di versitat
florística hi ha la faunística,
influenciada per la gran varietat
d'ambients. Aquí s'hi troben
papallones com la de Graells
(Graellsia isabeiae], considerada
com la més bella d'Europa, o bé
l'Aricia ramburi ordesae, papallona
que només ha estat detectada a
aquestes valls. Nombrosos aràcnids,
ortòpters i milers de colleòpters
completen la fauna entomològica.
Pel que fa als vertebrats, les espècies
més notables d'Ordesa són la cabra
salvatge o bucardo (Capra

pvrenaica p\ renaica). que troba aquí
el seu últirn refugi. el singular
escurçó dOrdesa (Vipera aspis). que
posseeix un notable pohrnorfisme
que fa que el seu estatus taxonòmic
estigui encara per decidir. I el tritó
pirinenc (Euproctus asper]. que
també presenta entitat taxonòrmca
pròpia.
De la resta de formes vivents. si bé
no són exclusives del parc, algunes
d'elles. pròpiament pirinenques
mereixen destacar-se. com la forma
nana de l'ermim (Mustela ermmia],
pròpia de les pastures alpines o la
sargantana autòctona de muntanya
(Lacerta monticola], endemisme
propi de les tarteres alpines i
subalpines per sobre dels 2.000 m,
amb una fisiologia molt peculiar que
li permet viure i suportar
temperatures extremes. Entre els
ocells, el més espectacular és sens
dubte el trencalòs (Gypaetus
barbatusï, que amb tres parelles
nidificants contribueix a mantenir
els efectius de la població pirinenca
(la més gran d'Europa i,
probablement l'única que té
possibilitats de conservació a mig o
llarg termini).
No és difícil observar per aquestes
contrades voltors (Gyps fulvus) així
com alguna àguila daurada (Aquila
chrysaetos). A altituds elevades viu
la discreta perdiu blanca (Lagopus
mutus) i en els boscos atapeïts i
silenciosos s'amaga el gall fer
(Terrao urogallusi, sempre difícil de
detectar.
Menció especial mereix la gran
població d'isards (sarrios)
Rupicapra rupicapra pyrenaica,
amb més de 1.500 exemplars que
competeixen fortament amb la
relicta població de cabres salvatges.
Finalment, destacar la simpàtica i
tranquil-la marmota (Marmota
marmota), rosegador de fins a S kg,
que en un període relativament curt
ha esdevingut força abundant,
havent-se fet avui dia característic i
familiar el seu estrdent xiulet
d'alarma.

Josep Garcia



-\ conunuació s exposen les
e-pècies de vertebrats que van ser
detectades durant les excursions
reah tzades per Ordesa Algunes
d'aquestes van ser localitzades
\ isualment, d' altres van ser també
venudes, i algunes van ser
descobertes a partir de les seves
traces o, més freqüentment, a partir
de les femtes que deixaven, com és
el cas dels petits mustèlids.

Amfibis
Tritó pirinenc Euproctus asper
Granota vermella Rana temperaria

Rèptils
Sargantana de muntanya
Lacerta monticola
Sargantana roquera
Podarcis muralis

Ocells
Voltor Gyps fulvus
Trencalòs Gypaetos barbatus
Aufrany Neophron pernocpterus
Milà reial Mi/vus miivus
Milà negre Mi/vus migrans
Aligot comú Buteo buteo
Aguila daurada Aqui/a chrysaetos
Xoriguer comú Falco tinnunculus
Falcó mostatuxt Falco subbuteo
Tudó Columba palumbus
Puput Upupa epops
Cucut Cuculus canorus
Picot verd Picus viridis
Picot negre Driocopius martius
Falciot Apus apus
Oreneta de cua blanca

Delichon urbica
Roquerol Ptxonoprogne rupesms
Grasset de muntanya
Anthw spinoleua
Cuereta blanca Motacilla alba
Cuereta torrentera
Motacilla cinerea
Còlit gris Oenanthe oenanthe
Cotxa fumada
Phoenicurus phoenicurus
Rossinyol Luscinia megarhynchos
Pit-roig Erithacus rubecula
Merla Turdus merula
Griva Turdus viscivorus
Merla de pit blanc
Turdus torquatus
Tallarol gros Sylvia botin
Mosquiter groc petit
Phylloscopus collybita
Mosquiter groc gros
Phylloscopus trochylus
Bruel Reguius ignicopillus
Reietó Reguius reguius
Papamosques gris
Museicapa striata
Merla d'aigua Cinc/us cinc/us
Cargolet Troglodytes troglodytes
Pica-soques blau Sitta europaea
Raspinell Certhia brachydactyla
Mallerenga carbonera
Parus major
Mallerenga petita Parus ater
Mallerenga emplomallada
Parus cristatus
Mallerenga d'aigua Parus cristatus
Escorxador Lanius collurio
Garsa Pica pica
Gaig Garrulus glandarius
Gralla de bec vermell

Pvtrhocorax pvnhocorax
Grall a de bec groc
P: rrhocorav gram/us
Estornell Sturnus vutgaris
Corb Corvus corm:
Gralla Comis corone
Pinsà Fnngilla coelebs
Cadernera Carduelis carduelis
Gafarró Serinus serinus
Llucareta Serinus curinelia
Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula
Passerell Carduelis cannabina
Pardal comú Passer domesticus
Pardal de bardissa
Prunella modularis
Cercavores Prunella collaris
Sit negre Emberiia eia
Verderola Emberita curinella
Gratapalles Emberiia cir/us

Mamífers
Marmota Marmota marmota
Isard Rupicapra rupicapra
Ermini Mustela erminea
Marta Martes martes
Porc senglar Sus scrofa

Marmota

L'ÚLTIMA OPORTUNITAT PEL
BUCARDO

Una de les raons que van impulsar la
creació del Parc Nacional d'Ordesa
va ser la reduïda població de cabres
salvatges del Pirineu (Capra
Jn renaica pyrenaica, anomenada
localment bucardo) a principis de
segle. Tres quarts de segle més tard
s'estima que la població de cabres
no ha variat, mantenint-se en només
uns deu exemplars' A més, des de
l'any 1987 no s'ha constatat cap
naixement en llibertat.
EI cert és que l'espècie ha

degenerat: actualment posseeixen
banyes menys potents, que per
exemple els seus congèneres de
Gredos, Albarracín o Cazarla.
Diverses són les raons que han
intervingut o que encara intervenen
en la seva degradació actual: a)
selecció inversa feta pels caçadors
de trofeus; b) abús indiscriminat de
la seva cacera; e) acantonament a
causa de la forta pressió cinegètica,
a zones d'ínfima qualitat; d)
degeneració genètica produïda pel
continu encreuament entre parents
pròxims; e) competència amb el
bestiar domèstic; f) competència

amb els isards per l'espai i els
recursos tròfics.
El petit grup de cabres troba el seu
últim refugi a una petita i
inaccessible vall ombrívola on
comparteix l'aliment amb un grup
d'uns 150-170 isards. La densitat
òptima estimada d'isards en aquesta
zona seria de 10 individus per km2,
però en canvi hi viuen uns 25
individus per km2 fet que suposa un
seriosa competència per les escasses
pastures; de fet, s'han observat
disputes entre isards i mascles de
bucardo que han acabat amb
l'expulsió d'aquests fora del ramat

qn pasturaven.
Es evident que el bucardo es troba
en un moment crític. al llindar de
l'extinció. De poc sembla que hagin
servit passades actuacions. com ara
lehminació d 'Isards de la zona tot
aprofitant una epidèmia de
ceratoconjuntrvnis que els va
afectar o les tasques d'alimentació
hivernal I esclariment del bosc.
Ara per ara. l'única sortida que
sembla ser que resta per aconseguir
recuperar una soca pura de la
subspècie és la utilització de
tractaments artificials directes
basats en tècniques de reproducció
assrsnda a partir de la transferència
d'ernbnons. AIXÒ s'aconsegueix
estimulant hormonal ment a les
femelles de cabra salvatge per
provocar-los poliovulacions i
després induir la fecundació dels
òvuls, ja sigui de forma natural o bé
mitjançant inseminació artificial.
FInalment els embrions s'han de
transferir a cabres receptores
(cabres domèstiques o salvatges
d'altres poblacions mantingudes en
captivitat) el cicle reproductor de
les quals s'ha sincronitzat amb el de
les cabres salvatges donadores.
La Unió Europea amb el seu
programa "Life", l'ICONA i la
Diputació General d'Aragó avalen
aquest ambiciós projecte.
De moment ja s'ha aconseguit un
primer pas: el maig de 1993 va
néixer, com a prova pilot, una
cabreta a partir d'un òvul de cabra
salvatge provinent de la reserva dels
Ports de Tortosa-Beseit, transferit a
una cabra domèstica de la raça
blanca celtibèrica que va fer de
receptora.
Malgrat tot s'ha de ser prudent ja
que l'experiència directa amb el
bucardo trobarà grans dificultats a
causa de molts factors com ara la
petita població existent, les
dificultats de captura i transport dels
animals, la descompensació de
sexes i d'edats, l'efecte de la
consanguinitat, etc.
Ara bé, val la pena qualsevol esforç
per intentar la recuperació d'aquesta
subspècie emblemàtica i mítica dels
Pirineus. De moment, somiem que
algun dia això es farà realitat.

Josep Garcia
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ELS CONSELLS D'EN KOLO

Si vas a collir bolets emporta't un ganivet
Per respectar el bosc, quan agafis bolets no facis servir un rasclet ni els arrenquis

directament; talla' ls per la base amb un ganivet, així no faràs malbé el terra del bosc
i en podran sortir més.
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AMa LES INICIAL.S DELS NOMS
D'AQUESTS DIBUIXOS PODEU FOR-
MAR EL NOM D'UN ARBRE.

EN AQUESTA SOPA DE LLETRES HI PODEU
TROBAR DEU NOMS D'AUS.

LTUDOMMITOAFR
OABELL.EROLDRF"
SONIDPDL~
T R E E B O O K "-,"..EVACCLMNLITRS
X I-ICOPCITZ
I OPAEIRCORBr

PTBDGRTLZPC
SEAF"NOIBOCHO

LRRL.TENTZMLEN
RIDMEZYUNVE:YD
DAIEKPARDALMO
LPUPUTOPLBRLR

EL.STíTOL.S D'AQUESTES PEtLÍCULE5
E.STAN BARREJ'ATS. SABR.íEU DIR CO"'"
HAURIEN D'ANAR ESCR\TS '?COMENç:ANT PER "A" :

TÉ SALUT (2. LLETRES). VA
MUNTAR UN z.oOLbGIC FLO-
TANT (3). MONJO TIBETÀ (4).
PAPER ANUNCIADOR ('1).
ROS\:.GADOR I EN&INYER (6).
ELEFANTID DEL (j>UATER-
NARI (s).
COMENt;.ANT PER IIB":
PRONOM PERSONAL (2. L.LE.-
TRES). BEGUDA (3). ERUCTE
(3). BOSSA GRAN (3). SIGNE
(6). RÈPTIL DE COLORACiÓ
MIMÈTICA ('1). TOTS EN TE-
NIM UN A LA CARA (3).

. SOLUCIONS A LA PAG. 33
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~STAL·LACIO REHABILITADA r,
EI Zoo ha recuperat una mstallació
per a mones aranya: es troba situada
al costat de lAquararna I està
formada per tres illes que sumen en
total 282 m2 de superfícre amb
unasuperestructura de 16 màsnls de
7 a 9 metres d' alçada I més de 200
m de corda per la qual es poden
desplaçar aquests pnmats.
Cada illa té una peuta caseta
calefactada.
La mona aranya de Geoffroy viu a
les selves del nord de Colòmbia I

sud de Veneçuela.
Com les altres espècies de mona
aranya, es caracteritza per tenir una
cua prènsil que utilitza com una
cinquena extrermtat.
VIU a les parts altes dels arbres on
es desplaça fàcilment gràcies a les
seves adaptacions.

ELS COALES
"MARY QUINN" l "KILLARA"
TORNEN A CASA

Els dos coales que van arribar el
mes de maig a Barcelona han
retornat a San Diego després de
passar l'estiu amb nosaltres.
Des de la seva arribada més de
350.000 persones han pogut
veure'ls i adquirir coneixements
sobre la fauna australiana.
Durant la seva estada, els coales
s'han trobat perfectament a la seva
installació climatitzada.
Han estat alimentats amb fulles de
diverses espècies d'eucaliptus dutes
des d'Anglaterra dos cops per
setmana per l'empresa de transports
TNT que ha efectuat el transport
desinteressadament.
Els coales, que durant tot el viatge
van estar acompanyats d'un
cuidador del Zoo de Barcelona, van
sortir cap a París en un vol d'Air
France a on van prendre un altre
avió fins a Los Ángeles, per anar
després per carretera a la propera
ciutat de San Diego.

CONSERVACIO DE L'OS conservació i ecologia de l'ós.
El principal problema amb que
s'enfronta l'ós en l'actualitat és la
degradació i desparició del seu
hàbitat com a conseqüència de
l'actuació humana. Aquest problema,
tot i ser greu als EE. UU., Turquia,
Suècia, Finlàndia, etc., esdevé molt
alarmant a països com Espanya,
França i Grècia on van despareixent
les grans extensions de muntanya
verge que necessita l'espècie (a
Alaska un mascle d'ós abasta un
territori de 300 km2).

Ha tingut lloc a Bursa (Turquia) la
1 a. Conferència Internacional sobre
aspectes de la conservació de l'ós bru
que va reunir unes 50 persones
provinents de 10 paISOS, entre les
quals es trobava Jesús Fernández,
veterinari del Zoo de Barcelona. EI
congrés va estar dividit en quatre
seccions: Manipulació d'animals en
captivitat; Associacions i institucions
internacionals involucrades en
I'estudt de l'ós; Aspectes veterinaris i



CUSSES REP VISITES

EI 28 de gener va tenir lloc el
lliurament del premi d'un viatge a
San Diego per veure]' orca Ulisses
a la seva nova llar.

EI premi es va sortejar a la festa
dacorrnadament dUlisses I va
correspondre a en:
Robert Cuaresma. de 10 anys. que

hi anirà amb la seva famflra.
Enhorabona'

NOVETATS DESTACADES
Pingüins de Humboldt

EI passat 31 d'Agost van arribar
vuit exemplars de pingüí de
Humboldt iSpheniscus humboldu).
Es tracta de sis individus joves
nascuts aquest any i dos exemplars
adults provinents del Parc de
Whipsnade (Gran Bretanya),
propietat de la Reial Societat
Zoològica de Londres.
El pingüí de Humboldt habita les
costes de Xile i Perú a la regió del
corrent de Humboldt. Mesura uns
65 a 70 cm i fa niu en illes i costes
rocoses, especialment en zones de
penya-segats. S'agrupen en petites
colònies i tenen per costum situar el

niu en forats, coves o esquerdes. La
posta és sempre de dos ous.
La població mundial a principis dels
vuitanta es calculava que era d'uns
20.000 individus, però al 1982-83
es va produir una mortalitat de fins
al 65 % en algunes poblacions
quedant reduïda a menys de 9.000
exemplars.
Existeix un programa europeu de
reproducció en captivitat (EEP)
d'aquesta espècie que es coordina
des d'Holanda.
Els nostres exemplars entraran a
formar part del programa i
contribuiran a augmentar la
població de l'espècie que viu en
zoos, xifrada en 850 ocells a 57
establiments.

Guineu va/adora de /'Índia
tPteropus gigonteus¡

alar I un pes de I 5 Kg. A diferència
de la majona de quiròpters, que són
nocturns. msectí, ors I s' onenten
gràcies a lecolocahtzacró mnjançant
ultrasons. les guineus voladores són
crepusculars. s alimenten de fruites
madures. flors I nèctar I utihtzen la
vista per guiar-se en els seus l'ols I

localitzar el menjar. Descansen
penjant-se cap per avall de les
branques dels arbres.

Des del darrer mes de maig. en una
de les installacions més destacades
de l'aviari del Zoo es poden veure
sis exemplars de guineu voladora de
l'Índia.
Les gumeus voladores són els rats-
penats més grans que existeixen, ja que
poden assolir fins a 2 m. d'envergadura
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Gasela dama mohor
(Ca~ella dama mhorr¡

EI Zoo de Barcelona ha signat un
conveni de collaboració amb el
Consell Supenor d'Investigacions
Científiques (CSIC) per tal de
contnburr a la ena en captivitat
d'aquesta rara subspècie de gasela,
Per aquest mouu s'han Incorporat a
la nostra collecció dos mascles i
tres femelles d'aquest animal. amb
els quals esperem establir un bon
grup reproductor que ajudi a la

I
conservació de la gasela en
captivitat per a la possible
reintroducció postenor en el seu
hàbitat natural.
La gasela dama mohor es
caracteritza per la seva grandària,
pel color caoba de les parts
superiors del cos I per una destacada
taca blanca en forma de mitja lluna
que presenta al mig del coll.
Aquesta subspècie VIvia a les

Pantera negra
(Panthera pardus, var. melanica)

Provinent del Zoo de Wuppertal
(Alemanya) ha arribat una parella
de panteres negres, Són dos
exemplars joves nascuts en
captivitat.

regions subdesèruques del sud del
Marroc i del Sàhara occidental. I es
l'a extmguir en lhbertat a finals de
la dècada dels 60

L'any 1971. a parnr d'un ramat
capnu que es mantenia a Daora
(al' antic Sàhara Espanyol), es va
estabhr un programa de ena en

captivitat al Centre de Recuperació
de Fauna Sahariana de lEstació
Expenrnental de Zones Àrides
d'Almeria, que depèn del CSIC.

La pantera negra, que no és més que
una varietat metànica del Ileo~ard,
es troba tant a Africa com a ASIa,
La fase normal de color del lleopard
és groguenca amb taques negres
escampades per tot el cos, i les
formes melàniques són típiques de
les regions selvàtiques,
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Hipopòtam pigmeu
(Choeropsis liberiensis¡

Libèria, Costa d'Ivori i regions
properes, Habita els rierols i
llacunes selvàtiques, però és menys
aquàtic que l'hipopòtam comú,
Mesura al voltant d'un metre i mig
de llargària i la seva alçada és d'un
metre aproximadament.

Ens ha arribat una femella
d'hipopòtam pigmeu procedent del
Zoo de Rotterdam (Holanda),
Aquesta espècie viu a les selves de



EL Zoo necessita la contnbució de
tothom per a conseguir ser un centre
cultural I d'esbarjo de pnmer ordre.
Adoptant un animal col.laboreu a
subvenir les despeses que aquest
origma I per tant ajudeu a nullorar el
funcionament del parc zoològic. FInS

ara la relació d'adoptants és la seguènt

EMPRESES I ENTITATS

I tortuga gegant

BayerEB
BAYER-AGFA

2 psandes vermells

-"d~MSAS -r
MSAS CARGO INTERNATIONAL, S.A.

t\l0.QNIA

AUSÒNIA HIGIENE, S.L.

,.-
CONTRATAS Y OBRAS

2 dromedans

SERDESA
3 Capibares

BASI, S.A
5 cocodnls

INDUSTRIAS TITÁN
I tigre

_"'\ Banco
.. Santander

GALLl\A BLANCA
2 girafes

BANCO DE SA '-lIANDER
lnstal lació elefants asiàucs

~
S A LETONA-CACAOLAT

PUBLISERVEI, ; zi¡·tj@M!ttttl4f! ; ;
PUBLlSERVEI
2 linx de Canadà

f1íiüi!iüJ;
MlTJONSCÒNDOR

2 còndors •FONT VELLA. S.A
lnstal lació cérvol comú

SCHWEPPES
I puma

PARTICULARS
CAMY

lnstalació atans Andrea Martínez
I pmgui

Darnel Inglés Verdú
I estrella de mar

Mercè i Núna Alba
I tortuga

1 iguana nnocernt
Oleguer Biete IMarch

I fnngí! hd

+canadian
CANADlAN

3 dofins

Esplai LA TRENA
I tortuga

Alba Ortiz
I peix portaestendard

COL.LEGI SANT IGNASI
SeCCIó F, 4rt primàna. Curs 92-93

Isuncata

Anoia IAltar Ferrán
1 ànec comú

Salvador Solé Álvarez
1 cavallet de mar

Noeha Soaz
1 peix fada

Enric Valencia
I cotorra

Elena de Haro
1 llebre de la Patagònia

Jenny ICnsnan Molina
1 tortuga
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