




A quest número de In revista
conté tres notícies que convé
destacar. D'una banda, el trasllat
de l'orca Ulisses al Sea World de
San Diego (EEUU) i el seu procés
d'aclimatació, que està superant
amb gran èxit. Ha estat una
operació complicada, però estem
satisfets d'haver pogut
proporcionar a Ulisses un lloc
comfortable amb companyia
d'altres orques, tot esperant el seu
retorn quan el Parc Marí a
Barcelona sigui una realitat.

En segon lloc, l'arribada de dos
coales en préstec temporal, dintre
del programa de difusió del
coneixement de la fauna
australiana que, des de fa anys,
desenvolupa el zoo de San Diego.
A més de l'atractiu innegable
d'aquests animals, la seva arribada
ens consohda com al zoo pioner a
Espanya i ens equipara als
projectes i programes que realitzen

els zoos europeus de primera línia.
Finalment. no vull deixar de
destacar la tasca que està realitzant
el zoo de Barcelona en la
reproducció i reintroducció dels
ferrerets a Mallorca. dintre d'un
programa internacional de
cooperació. Malgrat que aquest
programa no sigui espectacular de
cara als visitants, estem satisfets
que aquesta sigui una de les moltes
aportacions que fa aquest zoo a la
conservació de la N atura i al
manteniment de la biodiversitat.

Totes aquestes notícies no són més
que una mostra de la actividad
desenvolupada pel Zoo de
Barcelona que ara s'encamina cap
a la seva renovació en profunditat
per a afrontar amb èxit el segle
XXI.

Enric Mas
Gerent
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LA BABIRUSSA
La babirussa és una rara espècie de
porc salvatge que viu
exclusi vament a les illes Cèlebes,
un arxipèlag d'Indonèsia situat
entre Borneo i Nova Guinea també
conegut pel nom indígena de
Sulawesi. Encara que existeixen
també petites poblacions de
babirusses en algunes de les illes

Moluques més properes a les
Cèlebes, es creu que són
introduïdes.
Les Cèlebes es troben localitzades
just a la frontera de dues regions
biogeogràfiques, l'oriental i
l'australiana, i com a conseqüència
d'aquesta privilegiada posició
geográfica, aquestes illes presenten
una altíssima diversitat d'espècies.
Així, en elles s' hi troben animals
d'origen oriental, com els galls
salvatges (Gallus sp.) o els tarsers
(Tarsi us pumi lus, Tarsi us

spectrum), animals d'origen
australià, com les cacatues (Cacatua
sulphurea) o els cuscús (Phalanger
ursinus, P. celebensis) i també
espècies endèmiques, és a dir, que
tan sols es troben aquí, com les
dues espècies d'anoes (Bubalus
depressicornis i Bubalus quarlesi),
el macaco negre (Macaca nigra) o
la mateixa babirussa (Babyrousa
babyrusa).
En la llengua nativa dels habitants
de les Cèlebes, la paraula babirussa
significa "porc-cérvol", nom que fa



referència a una de les
característiques més destacables i
vistoses d'aquest animal, els seus
espectaculars ullals, que poden
arribar a assolir més de 20 cm de
longitud I que en certa manera
recorden les banyes dels cérvols.
En efecte, els mascles adults
d'aquesta espècie presenten dos
parells d'ullals de creixement
continu: els canins infenors, que
sobresurten pels costats de la boca
com és normal en altres súids i els
canins superiors, que no creixen
cap avall sinó cap amunt, travessant
el musell i corbant-se després sobre
el front en forma de semicercle. La
seva funció no està totalment clara,
però es creu que es tracta d'un
caràcter sexual secundari masculí,
que serveix també com a defensa
en els seves lluites territorials.
Arriben a fer I m d'allargada, 80
cm d'alçada fins a la creu i a pesar
fins a 60 kg les femelles i 100 kg
els mascles; la seva pell és
completament nua excepte uns pocs
pèls amagats que tenen entre els
plecs epidèrmics.
De fet aquestes característiques
físiques corresponen tan sols a la
subspècie més comuna de les
quatre que hi ha descrites,
Babyrousa babyrussa celebensis,
que és la que viu a l'illa gran de
Cèlebes i que és la~nica que es pot
veure en captivitat. Les altres tres
subspècies són: B. babyrussa
babyrussa que es troba a les petites
illes de Taliabu, Mangole i Buru i
que es caracteritza per tenir la pell
coberta d'un vistíos pelatge de
color crema i els ullals força més
petits, B. babyrussa togeanensis,
que habita només a les illes Togean
i que és la més petita de totes, i B.
babyrussa bolabatuensis, que fins
ara s'ha trobat únicament en estat
subfòssil dins una sèrie de coves
del sud-oest de l'illa de Cèlebes i
no se sap si encara sobreviu.
La babirussa és un animal de
costums diürns que habita a les
selves humides, boscos pantanosos,
canyissars i vores de rius i llacs,

ILLES CÈLEBES

BURU~ _ Babyrousa babyrussa celebensis

_ Babyrousa babyrussa babyrussa

D Babyrousa babyrussa togeanensis

_ Babyrousa babyrussa bolabaruensis

sempre no massa lluny de l'aigua.
Neda força bé i és capaç de
travessar rius de certa extensió.
La seva alimentació és omnívora, ja
que fulles, baies, fruites caigudes
dels arbres, borrons i arrels formen
la part més important de la seva
dieta, però també menja cucs,
larves d'insectes i altres petits
invertebrats.
Viu formant petits grups en els que
els mascles estableixen la seva
jerarquia mitjançant unes curioses
lluites que són gairebé de boxa:
s'aixequen sobre les potes de
darrera i s'empenynen amb les de
devant mentre intenten pegar-se
cops amb el musell.
Les femelles no són tan prolífiques
com la major part de suíds, ja que
tenen només d'una a tres cries en
cada part, normalment dos. La
gestació dura entre 156 i 162 dies i
els petits en néixer pesen de 800 a
1.200 g. La seva reproducció en
captivitat es dóna amb certa
freqüència, encara que per
aconseguir-la s'han de mantenir
separats els dos membres de la
parella i ajuntar-los només dos o

Les babirusses poden
arribar a viure fins a 24
anys en captivitat.

tres dies, en el moment en que la
femella està en zel. Quan les
parelles o els grups familars es
mantenen junts durant un cert
temps, generalment la reproducció
no es produeix, excepte en el cas de
disposar de grups de més d'una
vintena d'animals com succeeix en
alguns zoològics d'Indonèsia.
En el seu hàbitat natural, les
babirusses adultes no tenen
depredadors i el seu únic enemic és
l'home, responsable de la seva
actual recessió. La caça per part
dels indígenes, que aprecien molt la
seva carn, i, sobretot, la destrucció
del medi a on viuen (deforestació
de la selva, dessecació de zones
humides per dedicar-les a
l'agricultura) han provocat en els
darrers anys una gran devallada de
les seves poblacions i han fet que la
babirussa sigui avui una espècie en

AUSTRÀLIA

greu perill d'extinció.
EI parc Zoològic de Barcelona
collabora en el programa europeu
de cria en captivitat (EEP)
d'aquesta espècie, programa
coordinat pel Zoo de Stuttgart
(Alemanya), que també porta el
registre internacional de l'animal.
L'any 1991 hi estaven inscrits en
aquest darrer un total de 136
exemplars (64 mascles i 72
femelles), mentre que en l'EEP hi
participaven 60 animals de 14
zoològics de tot Europa.
La parella de babirusses que tenim
a les nostres installacions va néixer
al zoològic d'Anvers (Bèlgica):
Ricardo, un mascle nascut l'any
1990 i Sari, una femella nascuda un
any després. Aquests dos animals
van arribar a Barcelona el dia 29 de
setembre de 1993 i encara no han
tingut descendència, però és
d'esperar que amb una mica de
temps d'adaptació a les noves
condicions que aquí han trobat, es
pugui assolir amb èxit la seva
reproducció.
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EL LINX EUROPEU

Amb el mot linx es designa a tots
els membres del gènere Lynx, uns
felins adaptats a viure als climes
temperats i freds de l 'hemisferi
nord. Són animals de mida mitjana
que es caractentzen per tenir un
pelatge gris o lleonat ben farcit de
taques i franges disposades d'una
manera molt variable, una mena de
barbes o patilles als costats del cap
i, sobretot, uns flocs de pèls en
forma de pinzells al damunt de les
orelles. Existeixen quatre espècies
de linxos, totes elles molt
semblants pel que fa al seu aspecte
i costums: dues que viuen al
continent americà, el linx canadenc
(Lynx canadensis) i el linx roig (L.
rufus) i dues de distribució europea,
el linx europeu (L. lynx) i el linx
ibèric (L. pardina). Aquesta última,
que alguns autors consideran
simplement com una varietat del
linx europeu, és pròpia
exclusivament de la Península
Ibèrica, on actualment resten tan
sols petites poblacions disperses
per diferents indrets, la més
important de les quals es troba al
Pare Nacional de Doñana.
Aquest grup de fèlids està
representat al nostre zoo per quatre
exemplars de linx europeu,
concretament de la subspècie Lynx
lynx lynx, que habita Escandinàvia,
la regió dels Càrpats i els Balcans i
la part més occidental de Sibèria.
L'àrea de distribució de l'espècie
comprèn, a més, la resta de l'Àsia
septentrional i les regions
muntanyoses de l'Àsia central,
Mongòlia, Iran, Irak i Turquia.
Es tracta del linx de mida més gran,
uns 60-70 cm d'alçada i entre 80 i
130 cm de longitud, amb un pes
que ronda els 20 Kg, però que pot
arribar a doblar-se en el cas dels
mascles més grans. Té un aspecte

robust, amb potes grans I fortes,
urpes amples 1 una cua molt curta
acabada en una taca negra.
EI linx pot menjar una àmplia
varietat de preses, des d'un ratolí
fins a un cérvol petit. Però la seva
dieta depèn principalment dels
conills i llebres, pels quals mostra
preferència, seguits dels petits
rosegadors: rates, esquirols i
d'altres. Els hàbits alimentaris
varien també estacional ment en
funció de quines són les preses més
abundants a cada època de l'any. El
linx europeu, a causa de la seva
mida gran, ataca cérvols amb molta
més freqüència que els altres
linxos, especialment a l'hivern quan
la resta de preses habituals són més
difícils de trobar. La tècnica que
utilitzen per matar els cérvols i
altres animals grans consisteix en
mossegar el coll amb força i
mantenir la pressió sobre la tràquea
de la víctima fins que aquesta

El linx pot menjar una
àmplia varietat de preses,
des d'un ratolí fins a un

cérvol petit

s'ofega. El linx és capaç de pujar
amb facilitat als arbres i és un bon
nedador, la qual cosa li permet
atrapar també aus aquàtiques.
Els seus hàbits són crepusculars
més que nocturns, ja que la seva
màxima activitat es dóna al vespre i
de matinada mentre que descansa
durant llargues estones en plena nit.
Com la resta de felins, localitza la
presa guiant-se per una vista i una
oïda extraordinàriament
desenvolupades. No són ràpids i,
per tant, s'amaguen a l'aguait de la
possible víctima i s'acosten
sigilosament fins a una distància
que els permeti saltar al damunt
amb certes garanties d'èxit. Es creu
que aquestes caceres tenen lloc
sempre dins de territoris exclusius
per a cada individu, si bé els de les
femelles poden de vegades

superposar-se. Fora de l'època de
ena, tant mascles com femelles
porten una vida solitària i marquen
els límits dels territoris amb senyals
olorosos, per tal de no trobar-se
amb cap rival i evitar així la
possibilitat que esclatin baralles
que poden tenir consequències
nefastes per a un animal que caça
sol. La mida dels territons és molt
variable I depèn de la disponibilitat
d'aliment i també, per tant, de
l'estació de l'any. En general,
oscillen entre 10 i més de 300
Km2.
A finals d'hivern i començaments
de la primavera té lloc
l'aparellament. Cada mascle pot
tenir contacte amb diverses
femelles, mentre que aquestes solen
lirmtar-se a copular amb un únic
mascle. Després tornen a separar-se
i és la femella qui s'ocupa en
solitari de la cria dels cadells.
Després d'unes deu setmanes de
gestació dóna a llum entre un i cinc
petits a l'interior d'un cau que pot
consistir en una cova, un tronc buit
o un forat sota una pedra o entre les
arrels d'un arbre. El període de
lactància es perllonga durant uns
cinc mesos, si bé a partir del segon
mes, els petits comencen a menjar
carn portada per la mare. Un cop
crescuts continuen vivint amb ella
fins que arriba el següent hivern i
després es dispersen en busca d'un
territori propi. Les femelles no es
desplacen gaire lluny i, si hi ha
molt aliment disponible, comencen
a criar ja aquest primer any. Els
mascles triguen més a madurar
sexualment.
L'hàbitat preferit del linx és el bosc
dens, encara que es tracta d'un
animal amb una gran facilitat
d'adaptació i ha ocupat també zones
rocoses, boscos clars i fins i tot
zones de matolls i vegetació
escassa. Antigament s'estenia per
tots els boscos europeus i asiàtics,
des dels Pirineus fins a Sibèria,
però la seva àrea de distribució ha
anat minvant progressivament a
causa de la caça a què ha estat



sotmès i també a la destrucció i
fragmentació del seu hàbitat
ocasionada pel creixement i
dispersió de les poblacions
humanes. Es per aquest motiu que,
en la actualitat, la seva captura i
comerç estan regulats, especialment
a Europa on és cada cop més rar,
pel Conveni Internacional sobre el
Tràfic d'Espècies Amenaçades
(CITES) que l'inclou al seu
Apèndix 11.
Ara fa un any que va arribar a
Barcelona una jove parella de

Antigament s'estenia per
tots els boscos europeus i
asiàtics, des dels Pirineus

fins a Sibèria

linxos europeus procedents del
zoològic de la ciutat de Bojnice, a
la República d'Eslovàquia. Aquest
parc zoològic està situat a les
proximitats de la cadena
muntanyosa dels Càrpats, un dels

últims reductes europeus d'aquests
felins, i on actualment habita una
població suficientment nombrosa
per permetre la captura esporàdica
d'alguns exemplars salvatges per tal
d'aportar diversitat genètica a la
població captiva. AIXò fa possible
que al zoo de Bojnice neixin linxos
freqüentment, com és el cas dels
animals vinguts al nostre zoo.
Al llarg d'aquest darrer any,
l'adaptació d'aquesta parella a la
vida en les nostres instal.lacions ha
estat perfecta i, malgrat la seva

-
Joventut, doncs tenen només tres
anys d'edat, a principis d'aquesta
primavera han tingut ja lloc els
primers naixements a Barcelona.
Dos cadells de linx han augmentat
la nostra colecció i, fins al moment,
es desenvolupen amb total
normalitat. Aquesta espècie pot
viure més de quinze anys i manté
durant tota la vida la seva capacitat
reproductora.

Joaquim Lacueva



ELS CI\GLES DEL BERTl.

E
ls cingles del berti són una
de les destinacÍ1Jns habituals
de les SortUles de Camp que
organitza el Zoo Club els
dissabtes. Val la pena
conèixer-los, ell/oc s'ho val.

EI conjunt orogràfic que formen els
Cingles del Bertí s'inclou dins el
conjunt de les serralades prelitorals
catalanes trobant -se a mig camí entre
els relleus més suaus del Montseny i
les formes estranyes de les roques
conglomerades de Sant Llorenç del
Munt. Els estimballs verticals i
blancs de la gran cinglera recorren
25 kilòmetres des del rnil-lenari
monestir de Sant Miquel del Fai fins
a Centelles, coronant fondalades o
"sots" amenaçadors i feréstecs alhora
que tanquen el pas al sorprenentment
serè altiplà de la Garga.
L'encant dels cingles es troba en els
passos -que s'anomenen "graus"-
que permeten al caminant remuntar,
a travès de corriols que es colen per
esquerdes ben amagades als cingles,
el que a priori sembla una muralla
infranquejable. Anteriorment aquests
graus eren molt transitats per la gent
de les masies de l'altiplà i avui
encara resten seccions de les
calçades de pedra que baixen a la
vall del Congost. Malauradament
molts d'aquests camins estan ja força
malmesos i arribaran a perdre's si la
gent els deixa de trepitjar.
Si emprenem una caminada des
d'Aiguafreda a la vall del Congost
per l'encara ben preservada vall de
Valldeneu, pujant per un dels graus
més ufanosos -el grau de les
Avellanedes- fins a dalt de la
cinglera, veurem que el conjunt
ecopaisatgístic va canviant a mesura
que ens acostem a la cinglera. Cal
que tinguem en compte tres factors si
volem entendre bé el conjunt dels
Cingles: l'ecologia i els sòls, l'acció
humana i l'orientació.
En primer lloc ens hauriem de fixar
en els estrats geològics. A grans
trets, des del fons de la vall fins al
punt culminant de la zona, hi ha una

alternança de margues i gresos molt
tous amb roques calcàries. la qual ha
originat un relleu de costes i
cingleres intercallades amb terrenys
menys escarpats. La gran cinglera és
d' on gen calcari de l'Eocè mitjà I

com a conseqüència del procés
erosiu es formaren les típiques parets
verticals.
En segon lloc, caldria recordar que el
gran alzinar que antigament cobria la
zona ja va estar totalment esclarissat
pels llenyataires i carboners que
només van deixar dretes les alzines
als racons més inaccessibles de la
cinglera. On es tallava, el pi blanc ha
envaït i ja domina el paisatge a les
zones situades al peu de la cinglera
conjuntament amb el garric i els
conreus petits.
Tanmateix, més amunt, quan ja
hàgim deixat enrera els conreus, les
masies i la influència humana, ens
endinsarem a un alzinar ben
conservat, riquíssim en vegetals
arbustius i lianes típiques dels
alzinars de muntanya on l'orientació
dels vessants juga un paper
determinant. A l'obac trobarem
espècies medioeuropees com el
trèmol, el grèvol, el pi roig i la blada,
mentre que als racons més assolellats
creixen les estepes, l'arboç i el
llentiscle, espècies mediterrànies.
Poc abans d'assolir l'altiplà, veurem
les alzines que semblen sortir de la
roca de la cinglera i una vegada a
l'altiplà on ja no hi ha impediments
orogràfics, notarem que l'acció
humana ha guanyat la partida al bosc
i dominen els conreus. Hi resta
alguna alzina i s' hi han format claps
de roure martinenc, arbre més propi
de la muntanya mitjana.
Evidentment, els trets físics
dominants de la zona (cingles,
boscos, conreus) es reflexen en la
fauna dels Cingles. Dels mamífers,
estretament lligats al bosc, només en
trobarem rastres: els porcs senglars
són abundants i les seves petjades
són fàcils d'identificar; els esquirols
deixen arreu les pinyoques
despullades desordenadament de
pinyols, a diferència dels ratolins,

que buiden la pinya amb cura.
deixant-la polida i endreçada: les
genetes i les fagines defequen sobre
els rocs al bell nng del camí. mentre
el teixó excava una latrina al costat
d'un corriol i s'en va sense tapar-la.
Durant tot el recorregut pels hàbitats
principals -el bosc. el bosc
esclarissat convertit en matoll. els
cingles i els conreus- no deixarem
de sentir ocells. A partir d'octubre
arriben milers d'insectívors
(mallerengues. raspinells. reietons.
pit-rojos. merles) i fringíllids (lluers,
trencapinyes, verdums, caderneres,
pinsans, etc.) que fan augmentar
espectacularment la població
autòctona d'aquestes espècies. De la
mateixa manera, als conreus, a la
tardor i a l'hivern, grans estols
d'alàudids, tords, pardals, pinsans i
titelles procedents del nord
d'Europa, amb els seus xiu-xius
perpetus, fan de l'altiplà un
formiguer d'ocells, ballant entre
camp Icamp.
Altres hivernants més solitaris solen
passar desapercebuts: la becada,
d'hàbits crepusculars, es refugia als
boscos profunds i humits amb sòls
tous que perfora amb el seu bec llarg,
el pardal de bardissa s'alimenta sol
entre els arbusts a les vores del bosc,
i el botxí, que arriba a l'altiplà
després d'una onada de fred, espera
les seves preses -ratolins, insectes
grans i petits ocells- pacientment
dalt d'un matoll.
Els grans estols hivernants comencen
a marxar al març alhora que les
primeres espècies sedentàries com la
griva i el bitxac comú ja estan
cantant la imminència de la
pri ma vera i per tant, l'arri bada
esgraonada dels migrants
transsaharians. Els primers no
nidificants com el còlit gris, la cotxa
cua-roja i el bitxac rogenc, que
passaran uns dies descansant a
l'altiplà abans d'emprendre de nou la
migració, apareixen al final de març i
de seguida sentirem els cants dels
primers nidificants com el cucut, el
tallarol de garriga i el rossinyol,
encara que haurem d'esperar fins al



En pruner pla el colo¡ VIII de lesf/oIs anomenades contllets (Antmhlllllm majus], alfons, les cingleres

maig per a l'oriola 1'enganyapastors
i per a les grans bandandes de
falciots.
A més, hi ha un pas pre-nupcial de
petits grups de rapinyaires i segons
l'any és possible veure grups reduïts
de milà negre o falcó vesper, o potser
una arpella solitària.
Tanmateix és possible que ens cridi
més 1'atenció la llarga cinglera. És
un hàbitat important: hi nien la merla
blava, la cotxa fumada, el roquerol,
el pardal roquer i el corb. A l'hivern
el pela-roques no és rar i avui encara
queda alguna parella d'àguila
cuabarrada, de falcó pelegrí, de duc i
de xoriguer.
El duc ja comença a cantar a partir
de novembre i amb una mica de sort
és possible sentir un duo entre un
mascle i una femella durant les nits
més fredes de gener i febrer.
Els sòls calcaris de l'altiplà acullen
una àmplia varietat de flors. Les més
espectaculars són les orquídees de
molts gèneres -Ophrys (abelleres),
Orchis, Epiphactis, Aceras (la flor

del penjat), Platanthera,
Cephalantera, etc.- que creixen a la
vora dels camins. Importants
comunitats vegetals creixen a la
cinglera mateixa, entre les quals
destaquen les flors liles de la bella
orella d'ós (Ramonda myconi ), una
relíquia de la flora terciària i 1'únic
representant a l'Europa occidental de
la fanulia tropical de les gesneràcies.
Cal remarcar que totes aquestes
espècies són protegides i no es poden
recollir sota cap concepte.
En canvi, sí que es poden collir una
gran varietat de bolets que broten als
sòls rics i profunds dels boscos,
sempre que, en comptes d'arrencar-
los, es tallin amb un ganivet per
preservar les hifes que hi ha sota
terra; després s'han de guardar en
una cistella de vímet per permetre
que les espores dels bolets collits
caiguin a terra i puguin germinar.
Als boscos i als camps dels Cingles
la diversitat de la flora i l'existència
de nombrosos indrets humits
proporcionen les condicions ideals

per que siguin presents moltíssimes
espècies de papallones.
Entre les espècies diürnes destaquen

les petites "blavetes" o licènids, que
poblen els llocs oberts, i els
nimfàlids, més grans, reis de les
clarianes del bosc. Cap al final de
l'estiu val la pena cercar el nimfàlid
Limenitis reducta que sol ostentar a
ple sol la lluentor dels seus tons
blaus metàllics.
Entre les papallones nocturnes, la
detestada processionària del pi
(Thaumatopea pityocampa) és la
més evident. Les seves erugues
verinoses construeixen un niu com
una bola de cotó a les branques altes
d'un pi i surten de nit en processó
seguint un fil de seda fabricat per la
primera de la fila. Després d'haver-
se alimentat de les fulles dels pins
tornen al niu, deixant com a
testimoni de les seves escapades
nocturnes grups de pins morts, nus i
desvestits de les seves fulles. A
mesura que creixen es fan més
visibles, i arriben a trobar-se

travessant els camins en línies de 30
o més a ple dia.
Els Cingles del Bertí han estat
inclosos al PErN (Pla d'Espais
d'Interès Natural) però ara per ara
aquest pla no garanteix la protecció
que l'ampla diversitat de la fauna i
flora d'aquest indret tan singular es
mererx.
Hom segueix fent pistes forestals
innecessàries i desafortunadament
encara hi ha gent que pensa que la
millor manera de conèixer la zona és
pujar un grau en moto o recòrrer les
pistes amb un cotxe 4x4, com si del
Ralli París-Dakar es tractés! De
moment el que podem fer és agafar
el mapa Alpina de la zona i els
prismàtics i anar a explorar un dels
molts graus mig amagats que poden
revelar els secrets dels Cingles del
Bertí.

Michael Lockwood



Ulisses ha canviat de casa temporalment. Va viaijar de Barcelona, a la vora de la mar Mediterrània,
fins a San Diego, que s'encara amb l'oceà Pacífic, tot sobrevolant l'Atlàntic. Traslladar una orca no

és una cosa que es faci cada dia, sino una operació complexa que requereix la participació de
maquinària pesada i de moltes persones, les quals han de treballar de forma estretament coordinada
perque tot surti a la perfecció. Ulisses podrà tornar a Barcelona amb una femella ialgun dels seus

eventuals descendents quan les seves noves instailacums estiguin acabades.



3) Ulisses experimenta la sensació
de trobar-se suspès a l'aire.

l'aeroport. 8) El viatge ha acabat, Ulisses pot
abandonar la llitera de transport.

EI viatge pas a pas

I) Tot comença a primera hora del
matí.
Una enorme grua 1 un camió es
troben disposats al costa de
l' Aquarama de Barcelona.

4) La llitera s'introdueix en un
contenidor ple d'aigua fins la
meitat.

6) Un avió de càrrega transporta el
contenidor de Barcelona a San
Diego. 9) Poc després comença a

relacionar-se amb els que seran els
seus entrenadors en els propers
anys.

2) Ulisses puja a la llitera,
especialment dissenyada per a ell,
amb la qual farà tot el viatge.

5) El camió portarà Ulisses, la
llitera i el contenidor fins

7) Durant el vol, Ulisses està
constantment atès.
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Si hi ha algú a qui
Ulisses agrada

especialment és als
nens i nenes. Ells van

ser els principals
propagandistes de la

sevafama i
protagonistes de la festa
de comiat. Com a prova
de de l'estimació dels
infants cap a l'orca

mostrem part de
l'esplèndid treball que
van fer els alumnes de

6è A i B de l'Escola
Santiago Ramón i Cajal

de l 'Hospitalet de
Llobregat. D'entre la

gran quantitat de
material que van

preparar amb
entusiasme i dedicació
hem seleccionat uns

quants exemples
pràcticament a l'atzar,
ja que tot era molt bo

però no disposem
d'espai suficient per

reproduir-ho.

~'

L (I) I~e A

CX1MOtEN

c~ ~~-.20/Tc¿UES
rOO , -"-.t.__ l:::

!~.
3 ~



. 'al de l'Hospitalet
. o Ramón ICa]

-- , A iB de l'escola Santlag
Alumnes de 6e

Hola Ulisses em dic Deborah.
____ Vull dir-te que tots et trobem a faltar. Tants

anys aquí amb tots nosaltres.
Tots pensem que tú estaràs més alegre, però jo
penso que tú trobes a faltar a la Nereida i la
Nereida a tú.
No et preocupis, tothom està parlant molt bé
de tú.
Tenim més ganes de que vinguis del que tú et
penses.
Hem trucat al Zoo de Barcelona, hem escrit a
Super 3, també hem fet un treball sobre tú és
molt gran. Escrit hi ha la teva vida, el
transport, la teva festa, etc.
Encara que tú no ens creguis ens hem esforçat
molt per fer-ho el millor possible.
Esperem que estiguis bé ara amb la Orkit, la
Kassatka i totes les demés.

Jo fent aquest treball he conegut molt bé la
història d'Ulisses. Abans només sabia que
l'orca era un animal més del Zoo però ara
que s'en ha anat és una altra cosa. Trobem un
buit al Zoo.
Ulisses és un animal dòcil i que es fa estimar i
quan arriba a una edat determinada necessita
aprellar-se com els homes.
Fent aquest treball hem après moltes coses,
però sobretot la vida d'un animal,
especialment la d'Ulisses. En el treball hem
aportat una infinitat de temes i els amics de la
classe esperem amb candeletes l'arribada
d'Ulisses.
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Mascle mostram la cotoraao bastca, amb lofll/lIgel I taques més clares dels itancs lles ratl/es més fosques del cap

ELS CAMALEONS
Si el lleó és sinònim de força i
majestat, la guineu d'astúcia i l'ase
de tossuderia, el camaleó s'associa
irremeiablement en la mitologia i el
saber popular amb la inconsistència
i la simulació, Com sol passar,
aquestes apreciacions populars es
basen en la interpretació
antropomòrfica de conductes
insuficientment conegudes, L'art
del camuflatge no és ni molt menys
l'única capacitat dels camaleons:
aquesta conducta mimètica ni tan
sols explica la majar part dels seus
sorprenents canvis de color; de fet,
els camaleons són uns autèntics
virtuosos en l'expressió cromàtica
de les emocions, els estats d'ànim i
les vicissituds que el fet de viure
comporta per a tots els organismes,
Són semàfors complexos que
només llargs i difícils estudis
científics han aconseguit

Femella amb la coloraao bàsica

interpretar, tant en el seu aspecte
fisiològic com conductual.
Al món hi ha al voltant de 130
espècies de la família dels
camaleons. La gran majoria viuen a
Àfrica i és de destacar la gran
diversitat que s'en troba a l'illa de

Els camaleons són uns
autèntics virtuosos en

l'expressió cromàtica de
les emocions.

Madagascar. Cada espècie té els
seus propis codis visuals; exposar-
los tots en aquest article fóra massa
extens, per tant ens centrarem en el
llenguatge cromàtic de l'únic
camaleó europeu Chamaleo
chameleon, que viu en alguns punts
aïllats del sud de la península
Ibèrica, localitats aquestes les més
septentrionals de la seva 'extensa
àrea de distribució. Convé
mencionar que aquesta població,
malauradament, es troba en franca
regressió, tant per la degradació del



Maleie amb la coioiocui bàsica adonda pel la III/III solar

seu hàbitat, com per]' acció dels
recolectors i els incendis forestals.
Podríem agrupar les diferents
coloracions del camaleó ibèric en
cinc grups (segons Ramera a
Blasco et. al., 1985).

• Dissenys fonamentals o bàsics
Són les coloracions predominants
de l'espècie i només són
desplaçades quan intervenen
circumstàncies eventuals i
concretes. Són molt constants en
tots els individus i s'observa un

marcat dimorfisme sexual.
Els mascles solen ser de colors
bruns o grisos (foto I) i les femelles
verdes (foto 2), encara que amb una
marcada variació en els tons. La
intensitat del color sol estar
relacionada amb la termoregulació:
com més calor fa o més intensitat
de llum reben, més clara és aquesta
lliurea bàsica (foto 3).
Tant el mascle com la femella
presenten clapes i franges clares en
els flancs i el cap, relativament
consistens quant a la seva Mascle amb li/lO coloracto II/I/follne gll\osa que indica l/l/ 11101estat flS/c



dismbució I nombre. així com
zones Im anables de color blanc a
la línia ventral i a lintenor dels
peus.
o Coloracions uniformes
Les coloracions uniformes gnses-
negres amb pinzellades grogues
corresponen principalment a
animals malalts (foto -l). encara que
poden mostrar-les indrvidus
dominants molt mitats. En aquestes
coloracions es perden les clapes i
franges dels flancs I del cap.

Per delimitar clarament el
seu territori, les femelles
gràvides ostenten uns
colors espectaculars.

La coloració bruna uniforme és
predominant en els mascles i típica
de l'estació tardorenca; té una
funció termoreguladora.

• Coloracions lligades a la
reproducció
Són les més espectaculars de tot el
cicle anual -es manifesten de Junyo
juliol fins a octubre-, ja que
l'individu ha de cridar
expressament l'atenció als seus
congèneres.
Els colors són diferents segons el
sexe de l'individu. Així els mascles
en zel presenten tons groguencs
vistosos, mantenint les clapes i
franges bàsiques inalterables (foto
5). Aquesta coloració es manifesta
en tot el seu esplendor quan albiren
una femella o un mascle
competidor. Si l'animal mostra una
gran excitació, el groc s'accentua i
n'apareixen multitud de taques per
tot el cos. Quan desapareix
l'estímul, la coloració pot revertir a
la lhurea bàsica bruna-grisenca.
Les femelles en zel solen presentar
una tonalitat verda uniforme molt
cridanera, tot Ique a vegades poden
distingir-se, atenuades, les clapes i
franges de la coloració bàsica,
sempre sobre un fons verd (foto 6).
Després de la còpula, la femella



Femella amb el color ríplc del zel, però amb raques blanques als flancs

Mosc!« amb la cotoracio de zel

adquireix les coloracions més
belles i brillants de l'espècie: són
les anomenades coloracions de
gravidesa (foto 7). La femella
fecundada és molt irritable, no
accepta a prop seu ni els mascles ni
altres femelles, els quals contempla
com a potencials competidors d'uns
recursos alimentaris molt necessaris
en aquest període de creixement
dels ous. Per delimitar clarament el
seu territori ostenten uns colors
espectaculars; en primer lloc
apareix una lliurea verda semblant
a la de zel però amb taq uetes

grogues per tot el cos, així com
ratlles d'aquest color a les potes i el
cap. A mesura que transcorre el
temps aquest color verd
s'enfosqueix i -sobretot davant
d'un congènere- adquireix una
tonalitat negre-blavosa amb
multitud de clapetes grogues i
blaves molt espectaculars.
Com que durant els mesos més
càlids aquesta coloració fosca
dificulta la termoregulació, si no hi
ha competidors a la vista, la femella
adopta una lliurea clara de
gravidesa que consisteix en un fons

• Coloracions fisiològiques
Són coloracions associades a estats
fisiològrcs molt concrets.
Les coloracions termoreguladores
són en la seva major part variants
clares o fosques d'altres
coloracions. principalment les
bàsiques. Poden ser asimètriques,
amb un flanc més fosc que l'altre.
Els estats d'ansietat o irritabilitat
provoquen l'apanció de taques
negres o gnses per tot el cos, sobre
tot a la zona ventral. Això és molt
freqüent en els Individus més Joves
o acabats te néixer (foto 8).
Les color rcions de mort i de son
són molt semblants, mostren en
general colors clars amb tonalitats
grogoses pàllides que segueixen la
disposició bàsica, sense taques
circulars.
En alguns exemplars apareixen
taques negres irregulars sobre el
fons groc en els moments anteriors
a la mort.

Alguns exemptar: acabars de néixer amb la seva coioracio tunca Els mdividus més foscos mosrren
1I//{/ lhurea Indicadora d'imtabihun pel fer d'haver estat manipulat:

beix o crema amb les franges i
clapes de la lliurea bàsica. però
conservant també les ratlles i
taquetes de color groc.

• Coloracions hivernals
Són les tonalitats que mostren
durant els mesos més freds, quan la
seva activitat és escassa o nula.
Predominen els tons apagats grisos,
bru-castanys i terrosos. En aquesta
època les clapes i franges dels
flancs, normalment blanques,
poden adoptar tonalitats més
fosques que el conjunt.

Aquest llenguatge cromàtic,
desxifrat gràcies a difícils treball s
de camp i de laboratori, posa en
qüestió la idea tan estesa que el
camaleó canvia de color segons el
medi en què es troba amb la
finalitat de camuflar-se i ens
expressa, en canvi, una complexitat
que fa que augmenti la nostra
admiració davant de la
contemplació d'aquest mític
animal.

Manel Aresté
Conservador del Terrari
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DOS COALES
VISITEN BARCELONA

EI Zoo de Barcelona ha aconseguit
que dos exemplars de coala
arnbessin per primer cop a
Espanya. Són dues femelles,
anomenades Mary Qumn i Killara,
provinents del Zoo de San Diego
(EE. UU.) que restaran a Barcelona
fins a mitjan setembre. Aquests
exemplars formen part d'un
programa establert pel Zoo de San
Diego per a la divulgació,
coneixement I conservació de la
fauna australiana.
És de destacar]' alimentació tan
particular d'aquests animals que
requererxen un subministrament
continu de tiges tendres de diverses
espècies d'eucaliptus. Per poder
alimentar-los correctament ha estat

Per primer cop podran
veure 's coales vius a

Espanya

necessari contractar dues trameses
setmanals de branques tendres
provinents de Gran Bretanya, atès
que al nostre país no es trobaven
totes les varietats necessàries.
Un altre requisit

Ell coales s'alimenten eulusivaniem de fI/lles d'eucalunu:

indispensable per al transport
d'aquests animals, que són molt
delicats, és que

han d'estar atesos per un cuidador
especialitzat, i per tant no poden
anar al compartiment de càrrega.
En aquest cas, gràcies a la
collaboració d'Air France, que ha
permès la presència dels coales a la
cabina del passatge, ha estat
possible transportar-los fins a
Barcelona, donant -se el cas que la
darrera etapa del trajecte -de París
a Barcelona- l'han fet en butaques
de passatgers, encara que dins la
seva caixa de transport.

I
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Una espècie poc freqüent als
parcs zoològics
El Zoo de San Diego, el primer
zoològic del món que va
exhibir coales fora

d'Austràlia, va rebre els dos
primers exemplars l'any 1925. Eren

" ..

durant tot el viatge en avió



Mon QlI/lIlIl Kutaia paSJ(IIOI1I111J mesos amb llosa lires

Formen part d'un
programa per a la

divulgació, coneixement i
conservació de la fauna

australiana

una parella provinent del Zoo
Taronga de Sidney que durant
molts anys van ser els únics
exemplars d'aquesta espècie que
podien contemplar-se fora del
continent australià.
Després de molts esforços, estudis i
recerca, l'any 1961 aquell
prestigiós zoològic va aconseguir
per primera vegada la reproducció
dels coales en captivitat. Des
d'aquell primer èxit, i gràcies al
programa de reproducció específic
que aquell zoo ha portat a terme, un
total de 66 coales han nascut fins
ara a les seves installacions.
L'any 1983 el Zoo de San Diego va
posar en marxa un nou programa
que s'anomena "Cessió temporal
educativa de coales", el qual

La mstal lació 011 el uoben allolJ{I{¡ leSpOI1 a les
estuctes 1l01llleS eugtdes pel Zoo de Sali Diego
dtns el sea proguuna de cessió tempot a! de
coales

permet a zoològics d'arreu del món
poder disposar durant un cert temps
d'exemplars d'aquesta espècie.
Fins ara, aquest programa ha portat
coales a més de trenta ciutats
d'Europa i Amèrica.
Per a concedir la cessió temporal

d'aquests singulars animals, el Zoo
de San Diego exigeix supervisar i
aprovar múlti pies aspectes que fan
referència al seu manteniment: les
característiques de la installació
fins als seus mínims detalls, inclosa
la disposició dels troncs, que el
menjar sigui l'adequat, que les
tècniques de maneig siguin idònies,
que les condicions de transport
siguin correctes i també que la
informació que es doni als visitants
sigui educati va i conservacionista.
Així doncs, el Parc Zoològic de
Barcelona incrementa gràcies a
aquesta iniciativa la seva
colIaboració i nternacional en
acti vitats educati ves,
conservacionistes i d'investigació,
ja que els fons que s'obtenen
d'aquest programa es destinen, a
parts iguals, d'una banda a la
Fundació Coala d'Austràlia que
s'ocupa de preservar els boscos
d'eucaliptus australians, és a dir
l'hàbitat natural d'aquests animals i
d'altra banda a la realització
d'estudis sobre coales en captivitat,
primordialment de cara a millorar
la seva reproducció.

Objectius del programa de cessió
temporal educativa de coales del

zoo de San Diego

1- Mantenir una població de coales
autosuficient en els zoològics amen cans
Ieuropeus, així com col laborar amb els
zoològics japonesos que tenen coales.

2- Desenvolupar de manera progressiva
una metodologia apropiada i eficient del
manteniment i cura dels coales en
captivitat.

3- Obtenció de dades biològiques i de
comportament de l'espècie que
permetran millorar el benestar dels
exemplars dels zoològics, així com de
les poblacions salvatges australianes.

4- Reahtzar cursos d'aprenentatge que
facilitin l'experiència dels cuidadors
que treballen amb coales i altres
marsupials.

5- Estimular els visitants a adquirir
coneixements i a observar els coales i
altres espècies de la fauna i flora
australianes, les quals són úmques 1

inaccessibles per a la majoria de
persones.

6- Fomentar l'interès dels visitants
envers temes d'hàbitat i medi ambient i
la conservació de la vida salvatge
australiana.

7- Fer de la conservació dels coales un
símbol de la de totes les espècies de la
fauna australiana.

8- Proporcionar als nens/es l'oportunitat
de compartir una experiència
d'aprenentatge amb els seus pares i
companys que ultrapassa la que poden
oferir els llibres o els mitjans
electrònics.

9- Fomentar el respecte 1 l'esnma per la
natura i el món natural.

10- Augmentar la conscienciació envers
els problemes mediambientals locals.
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Per al naturalista de camp,
sigui professional o afeccionat,
és molt necessari conèixer una
sèrie de tècniques que li
faciliten la comprensió del
llenguatge amb què la natura
ens parla, per tal d'obtenir
resultats òptims en les
prospeccions de camp. Per
això iniciem una sèrie
d'articles que indiquen què cal
fer en les diverses situacions
en què es troba el naturalista
en el seu contacte amb
l'entorn.

... QUAN TROBEM PETJADES
En aquest article s'explicarà com
obtenir testimoni de les petjades
que alguns animals deixen en sòls
d'argila, sorra, terra humida, etc. i
que ens poden ajudar a determinar
la seva espècie, sexe, edat,
abundància, costums i una sèrie de
dades, de forma que, encara que no
haguem pogut observar directament

els autors de les petjades, en
paguem obtenir un cert
coneixement.
Així, quan trobem les petjades, per
exemple, d'un ocell en un terra
suficientment tou perquè hagin
quedat marcades les seves
característiques (fig. 1), la primera
cosa que hem de fer és encerclar
una de les petjades, la que
considerem millor marcada, amb
una tira de plàstic flexible de 3 a 4
cm d'amplada, clavant-la
lleugerament al terra i subjectant-la
amb un clip (fig. 2). El material
necessari per a aquesta operació el

fig.2

podem obtenir retallant paper
d'acetat d'un cert gruix o
simplement separadors de colors de
llibretes de fulls intercambiables.
Un cop encerclada la petjada amb
aquest "parapet", retirarem amb
molta precaució les brosses, fulles,
pedretes i al tres objectes que
puguin fer nosa en l'obtenció del
motlle. Seguidament ruixarem tot el
conjunt amb oli lubricant en
vaporitzador per tal de crear una
fina pel-lícula que evitarà que el
guix s'enganxi massa al substracte
que conté la petjada (fig. 3).
La següent operació consisteix a



preparar en un recipient la quantitat
suficient de guix escaiola, que
haurem adquirit a la drogueria o al
magatzem de materials per a la
construcció. La preparació correcta
del guix és bàsica per a obtenir un
bon resultat global. Per aconseguir-
ho anirem afegint aigua al guix en
pols del recipient fins a obtenir una
barreja sense grumolls, de la
consistència d'un puré clar.
Immediatament aplicarem el guix
amb l'ajut d'una brotxa de mida
mitjana (fig. 4) deixant-lo degotar a
poca alçada sobre la petjada evitant
que l'impacte de les gotes malmeti
les parets de l'empremta. Quan tota
la superfície interna de l'ellipse
quedi coberta de guix líquid, ja en
podrem afegir una mica més amb la
brotxa sense necessitat de prendre
tantes precacucions, però evitant
sempre els impactes bruscs sobre la
feble superfície líquida que ara
cobreix la petjada.
Després, sense dilació, abocarem la
resta de la barreja de guix sobre tot
el que serà el futur motlle (fig. 5),
procurant que la caiguda del guix
no sigui massa brusca, fins a
conseguir que el ni vell del guix

arribi a la vora de la tira de plàstic.
Un cop realitzades totes aquestes
operacions, haurem d'esperar que
l'escaiola s'endureixi. El temps que
trigarà dependrà molt de les
condicions ambientals en què ens
trobem, ja que com més humitat i
fred faci més es retardarà la
solidificació; tanmateix, el senyal
que ja podem separar el motlle ens
el donaran la duresa de la superfície
i la seva temperatura, atès que la
reacció dels materials comporta que
el guix s'escalfi sobtadament per
tornar-se a refredar pocs minuts
després. De tota manera, aquest
procés en cap cas durarà menys
d'uns 30 minuts.
En el cas de petjades grans -de més
de 10 cm de longitud- caldrà
reforçar l'estructura disposant uns
branquillons fins abans d'acabar
d'abocar el guix líquid, amb el
propòsit que quedin inclosos dins el
motlle, de forma que aquest quedi
"armat" augmentant així la seva
consistència.
Un cop endurit suficientment el
motlle, ja podem aixecar-lo de
terra; en cap cas hem de provar
d'eliminar les partícules que puguin

haver quedat enganxades a la seva
cara interna: aquesta operació la
farem uns cinc dies després quan el
guix s'haurà assecat completament:
entretant el motlle haurà de reposar
a cobert -no a la intempèrie- posat
de costat per permetre l'aireig de
tota la seva superfície.
En canvi, la cinta de plàsuc sí que
podem retirar-la de seguida després

prendre al camp són les següents: I

localització exacta del lloc de
l'obtenció amb l'ajut d'un mapa a
escala (I: I 0.000 a I: 50.000),
característiques del sediment sobre
el qual es trobava l'empremta (llim,
fang, sorra. terra humida, etc.) i
distància entre les petjades. Amb
aquestes dades i una mica de
descnpció del paisatge de l'entorn

d'haver aixecat el motlle del terra.
Aquesta operació requereix una
certa pràctica i molta cura per evitar
que s'esmicoli la paret lateral.
Els motlles, un cop secs, es poden
guardar sobre superfícies d'escuma
després de pintar la cara on es troba
la petjada amb goma laca o un
vernís molt clar amb la finalitat
d'endurir i aillar la superfície del
motlle, que ara tindrem en relleu i
exposat, per tant, al desgast de les
parts més característiques de
l'empremta.
En darrer terme, només cal
assenyalar que les dades
imprescindibles que haurem de

(alzinar, camp de conreu, bosc de
ribera, etc.) juntament amb la data,
el motlle quedarà perfectament
identificat i el podrem sotmetre a
l'inspecció visual d'un especialista
que dictamini a quina espècie de la
nostra fauna pertany.
Una sèrie de motlles així obtinguts
i datats ens permetrà tenir una
collecció per comparar-la amb
posteriors observacions al camp
que tindran el mateix valor que les
cites visuals o auditives de
l'espècie a què corresponguin.

Salvador Filella Cornadó
Conservador Auxiliar
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LMUFLÓ
L'obtenció de trofeus cinegètics
espectaculars ha portat l'home a
exercir una pressió important sobre
alguna de les espècies de la nostra
fauna i a introduir-ne d'altres per
poder caçar-les posteriorment. Si
els nouvinguts són capaços
d'adaptar-se al nou ambient poden
arribar a desplaçar, sobretot si són
espècies poc especialitzades, a

algunes de les espècies amb què
competexin per l'aliment o pels
espais vitals més favorables.
El mufló (Ovis musi mon), va ser
introduït per primera vegada a la
península Ibèrica l'any 1954 a la
serra de Cazorla, i als Països
Catalans el 1971 als ports de
Tortosa-Beseit i el 1972 a la vall de
Cofrent. EI segle passat ja havia
estat introduït a algunes regions
d'Europa central a partir
d'exemplars provinents de les illes
de Còrsega, Sardenya i Xipre, el
seu lloc d'origen, tot i que el

registre fòssil ens indica que en
altres temps havia ocupat la major
part d'Europa.
En els darrers temps és fàcil
d'observar a la vall de Ribes on,
provinent del vessant francès, està
augmentant en nombre ràpidament,
la qual cosa pot arribar a perjudicar
la població d'isards que ocupa la
zona.
Aquest animal es, juntament amb
altres espècies properes,
l'antecessor de les ovelles
domèstiques. Fa uns 8.000 anys va
ser domesticat a l'Orient Mitjà

aprofitant els pocs requeriments
que té per sobreviure. S'alimenta
pràcticament de qualsevol tipus de
vegetal, sobretot herba i brots
tendres, però no menysprea
falgueres, bolets, molses ni tan sols
líquens.
Probablement hagin estat la caça i
la domesticació les responsables de
la desaparició d'aquesta espècie a
la major part del nostre continent,
ja que els animals salvatges es van
anar aparellant amb els domèstics
fins a desaparèixer com a tals,
quedant només a les illes

mediterrànies esmentades abans.
EI mufló, l'oví salvatge més petit,
presenta un dimorfisme sexual
força acusat. Els mascles, amb un
pes que oscilla entre els 35 i i els
55 kg, són més grans que les
femelles, que pesen entre els 25 i
els 40 kg. Les banyes són absents o
molt petites en les femelles, mentre
que els mascles adults llueixen una
espectacular cornamenta, en forma
de cargol, que arriba a formar
pràcticament un cercle tancat a
partir dels set o vuit anys. La mida
de les banyes i, sobretot, el grau de

tancament del cercle que formen
ens pot ajudar a calcular de forma
aproximada l'edat de lmdividu. En
el cas de les femelles. és la forma i
la proporció de la taca blanca de la
cara. que augmenta amb el temps.
la que ens pérmet de saber els anys
de vida de lanimal. Un altre
caràcter distintiu dels mascles són
unes taques blanques a banda i
banda de l' esquena que recorden
una sella de muntar.
Aquest animal és de costums
gregaris. però l'estructura dels
grups vana durant l'any. A l'hivern
viu en ramats mixts relativament
nombrosos, de fins a 20 o 25
exemplars, probablement formats
per diferents nuclis familiars. A la
primavera es separen en ramats
unisexuals, i a la tardor, quan
comença l'època de zel, es
reuneixen en grups de femelles i
joves amb algun mascle adult.
Els grups són menats per algun
individu dominant, gairebé sempre
una femella vella, sense que hi
hagi, però, una jerarquia rígida. Les
funcions de l'individu dominant es
limiten normalment a guiar el ramat
a les zones on s'al imenten o
reposen i a escollir la direcció de la
fugida. Quan un animal detecta un
possible perill, alerta els altres
belant com les ovelles (només
belen les femelles; els mascles no
acostumen a proferir cap tipus de
so) i espera la reacció de la femella
dominant, que sovint investiga
l'origen de l'alarma abans de
prendre una decisió.
En els grups de mascles sols també
és l'individu de més edat qui
assoleix les tasques de direcció,
però d'una manera més laxa que en
el cas de les femelles.
Durant l'època de zel, en els mesos
d'octubre i novembre, els mascles
acostumen a defensar un territori
que marquen amb les secrecions de
les glàndules interdigitals, d'on
expulsen als individus del seu
mateix sexe que provin d'acostar-
s'hi. Si les amenaces no són
suficients per fer fora el nouvingut,

tenen lloc les aparatoses baralles,
fent topar les banyes, per decidir
qui es queda amb la zona escollida
per atraure les femelles.
Després d'uns cinc mesos de
gestació. neix una única cria (no
són normals els parts dobles) que
poques hores després ja seguirà a la
mare. Tot i que tenen el sentit de la
vista ben desenvolupat, mare i fill
es reconeixen per la veu i per
l'olfacte.
Els petits assoleixen la maduresa
sexual a artir deis 19 o 20 mesos
d'edat, però els joves mascles
hauran d'esperar a tenir la mida I la
cornamenta necessàries per poder
defensar un territori i accedir a la
paternitat.

Jordi Fàbregas

MUFLÓ Ovis musimon
Classe: Mamífers
Ordre: Artiodàctils
Família: Bòvids

Descripció: El mufló és la més
petita de les ovelles salvatges,
amb un pes que escil-la entre els
25 i els 40 kg en les femelles i
entre els 35 i els 55 en els
mascles. El color del pel és marró,
amb una taca blanca a banda i
banda de l' esq uena en els
mascles. Les banyes, només
presents en els mascles, creixen
en forma de cargol.

Alimentació: S'alimenta de
vegetals, essent poc exigent a
l'hora d'escollir-los.

Reproducció: L'època de zel és en
els mesos d'octubre i novembre.
L'única cria (esporàdicament en
tenen dues), neix després d'uns
cinc mesos de gestació.

Distribució: Originari de les illes
de Còrsega, Sardenya i Xipre, ha
estat introduït a diferents regions
d'Europa. Als Països Catalans és
abundant a la vall de Cofrent, als
Ports de Tortosa-Beseiti, des de fa
pocs anys, a la vall de Ribes.
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PUNTS SOBRE LA
CONDUCTA NUPCIAL
DEL CAPÓ REIAL
(Plegadis falcinellus) AL
ZOO DE BARCELONA

Després d'una primera
aproximació a l'estratègia
reproductora del capó reial
(Plega dis falcinellus) a
l'ocellera de Doñana del Zoo
de Barcelona (veure Torras y
Garcia 1993), en aquest segon
treball ens endinsem en el
procés íntim de formació de
la parella així com en la
conducta social durant el
període reproductiu. Són pocs
els autors que fan menció
d'aquestes pautes etològiques
(veure, per exemple, Kahl
1972; Oliver et. al. 1977 o
Luthin 1983). En el cas del
capó reial aquesta és la
primera aproximació que se'n
fa.

Material i mètodes

Com indica el títol del treball, es
tracta de di verses anotacions
realitzades en un quadern de camp
en què es dibuixaven les diferents
pautes del capó acompanyades
d'una llegenda explicativa i de
qualsevol altra informació
d'interès.
Els binocles (8x30) van ser
d'utilitat per poder reconèixer
individualment cada exemplar de
capó reial gràcies al fet que
portaven a la tíbia una anella de
PVC de color. Vermella i blava per
a cadascún dels dos mascles adults
i groga/vermella i negra per a
cadascuna de les dues femelles
adultes.
Una cambra fotogràfica amb
teleobjectiu (70-219 mm) va servir
per captar les di verses pautes i
poder així confirmar o redibuixar
posteriorment les pautes
esmentades.
Les anotacions es van fer durant el
mes de maig de 1993 de forma
sistemàtica, i es van comparar amb
observacions del període de cria de
l'any anterior (1992).

Els resultats de les observacions
s'exposaran de forma gràfica
seqüencial.
Finalment, els desplegaments
observats en el capó reial es
compararan amb els descrits a la
literatura científica d'altres espècies
d'ibis (subfamília Threskiomitinae).

Resultats i discussió
conductes pre- i post-còpula

1- Crit d'atracció
El sol realitzar el mascle, encara
que s'ha observat en els dos sexes a
la vegada. En el moment d'efectuar
el crit, presenten les plomes del coll
i del cap estarrufades, a la vegada
que mantenen el tronc lleugerament
inclinat cap al terra.
Primer encongeixen el coll per
estirar-lo després ràpidament i
dirigir-lo cap a endavant i cap avall,
moment en què fan una
característica veu gutural: "uec".
Aquesta pauta, iniciada en primera
instància pel mascle, té un clar
significat d'atracció d'individus del
sexe contrari. També podria
incloure un missatge amenaçador
cap a individus del mateix sexe. En
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altres espècies d'ibis s'ha descrit un
acte similar. Ramo i Busto (1985)
el descriuen per al' ibis escarlata
(Eudocimus ruber) als "llanos'' de
Venezuela, però en aquest cas el
cos i el coll es mantenen en posició
horitzontal. Luthin (1983) el
descriu a la zamurita (Phimosus
infuscatus), en la qual aquesta
pauta forma part de les ostentacions
del mascle.
S'ha de fer notar que en cap cas les
espècies mencionades fan servir el
canal acústic, sent per tant el capó
reial l'única espècie que sembla
utilitzar-lo.

2- Entrellaçament de becs
Un cop que el mascle i la femella
es disposen junts, ambdós inclinen
el coll tocant-se mutuamentamb el

bec coma a senyal de
reconeixement i aparellament.
De vegades s'entrecreuen els becs a
la vegada que giren el cap a un i
altre costat. Aquesta pauta sol durar
poc menys d'un minut.
No es coneix un comportament
semblant a altres espècies d'ibis,
encara que sembla ser que l'ibis
sagrat (Threskiornis aethiopicus)
podria arribar a presentar-lo (abs.
pers.).

3- Gratar-se el dors amb el bec
Individualment es graten el dors
ajudant-se del seu bec llarg i corbat.
Pot donar-se el cas que el mascle
acariciï amb el bec el dors de la
femella, que mentretant, s'arregla i
pentina el plomatge del pit. Aquest
acte indica que la femella és

receptIva. A l'ibis eremita
(Geronticus eremita), el mascle
pentina el cap i altres parts del cos
de la femella (Cramp y Simmons,
1977).

4- Gratar-se el coll
Mentre fan aquesta pauta, mostren
eriçades les plomes del cap i el coll.
Es graten el coll amb el bec,
individualment i un davant de
l'altre, pujant i baixant el coll i el
cap. En parelles ja establertes es
tracta d'una indicació que s'apropa
la còpula. A l'ibis escarlata
(Eu daci mus ruber), el mascle
manté el cap sobre el coll de la
femella a la vegada que fa
moviments cap amunt i cap avall. A
més va seguit del desplegament de
sacsejar branques pels dos

membres de la parella (Ramo i
Busto, 1985). A la zamurita
(Phimosus infuscatus) va seguit
d'un balanceig del cap endevant i
endarrera per part del mascle,
arribant a tocar el bec de la femella
amb el seu (Luthin, 1983).

5- Còpula
Durant la còpula el mascle agafa el
bec de la femella a la vegada que fa
un crit gutural suau: "uec". Aquest
comportament d'agafar el bec de la
femella per part del mascle no es
coneix a cap altra familia d'ocells,
encara que sembla que està molt
difós entre els representants de la
subfamília Threskiornitinae. Ha
estat descrit a l'ibis eremita
(Gereonticus eremita, Cramp y
Simmons, 1977), a l'ibis sagrat



2-Entrllaçament de becs

(Threskiornis aethiopicus, Urban
1974), a la zamurita (Phimosus
iníuscatus, Luthin, 1983) y a l'ibis
de base (Mesenbrinibis
cayennensis, Luthin, 1983). En
canvi a l'ibis blanc (Eudocimus
albus, Palmer, 1962) I l'escarlata (E.
ruber, Ramo i Busto, 1985) sembla
no produir-se.

6- Gratar-se el dors amb el bec
Comportament ja descrit a l'apartat
3

I

7- Gratar-se amb la pota
És una variant de la conducta
anterior però fent servir la pota I no
el bec. No coneixem dades sobre un
comportament similar a aquest en
altres treskiornítids.I
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8- Pentinar-se les ales
Un cop finalitzada la pauta 7, la
femella estarrufa les plomes del
coll i del cap mentre que el mascle
es pentina les plomes de l'ala amb
el bec, mantenmt-la plegada.
Aquest comportament és una clara
ritualització d'una part de l'activuat
de neteja, encara que no té cap
significat funcional en la neteja del

CANAL PAUTA DE CONDUCTA % D'ÚS GLOBAL

Tàctil 2,3-6-11,5,10-13,14,15,16 58,8

Visual 3-6-11,4,7,8,9,12, 17 52,9

Auditiu 1,5,10-13, 12, 16 35,3

Taula 1.- Utilització dels diferents canals de comunicació a partir de les pautes
etològiques.

plomatge, atès que l'ocell no arriba
a tancar el bec sobre les plomes que
toca.
Luthin (1983) descriu una conducta
semblant als mascles de zamurita
(Phimosus infuscatus), que passen
el bec per l'extrem de les primàries
amb el cap per sobre de l'esquena.
A l'ibis sagrat (Threskiornis
aethiopicus) i a l'ibis blanc
(Eudocimus albus) aquest acte
només s'ha descrit després de la
còpula (Urban 1974; Palmer 1962).
A l'Ibis escarlata (Eudocimus
ruber) només s'ha observat en el
mascle i també després de la còpula
(Ramo i Busto 1985).
9- Sacsejar branques

És un comportament que no sempre
té lloc. Acostuma executar-lo la
femella, que esnra el coll fins
arribar a una branca d'un arbre
proper i la mou bruscament amb
tres o quatre sacsejades. És un
comportament ritualitzat que s'ha
descrit en la majoria dels
tresquiornítids, encara que segons
l'espècie vana el context en què es
realitza.
Fins i tot en la mateixa espècie pot
realitzar-se en situacions ben
diferents. L'úruc ibis en què no s'ha
descrit aquest comportament és
l'ibis sagrat (Threskiornis
aethiopicus) (Urban 1974).
Es pot considerar que aquest

desplegament té el seu origen en els
moviments d'arranjar branques
durant la construcció del niu.

10- Salutacions
Mascle I femella es disposen cara a
cara I estiren el coll apuntant el bec
cap a amunt, fins a tocar-se amb
aquest a la vegada que fan la
característica veu gutural: " uec".
Té un significar eminentment
amistós entre els dos membres de la
parella.
Aquest comportament és comú a
tots els IbIS estudiats per altres
autors.

11- Gratar-se el dors amb el bec



Igual que en els apartats 3 i 6.
Després el mascle s allunya amb un
vol potent.

Conductes pre-incubació

Descriurem en aquest apartat
aquelles conductes observades un
cop construu el TIlU. Es tracta de
pautes interessants que permeten
apreciar els forts Vincles que
uneixen la parella, Importants per
afrontar de manera conjunta I
coordinada les següents fases de la
reproducció.

12- Senyalització
Amb el niu ja acabat de construir,
la parella de capons reials de tant
en tant emet la veu típica ("uec")
conjuntament, a la vegada que
inclinen el coll cap avall i remenen
el cap lateralment.
Durant aquesta pauta es situen un al
costat de l'altre. Això podria ser
una forma de "fixar" el seu niu: és
a dir marcar el que serà des
d'aquest moment el seu petit
territori. També podria entendre's
com una forma de reforçar els
vincles de la parella. No s'ha
descrit un comportament similar en
d'altres espècies d'ibis.

13- Salutacions
Conducta descrita a l'apartat lO.

4-Gratar-se el coll

14- Passar el coll pel dors
Quan un individu de la parella
arnba al niu, un cop han fet la pauta
salutacions, la femella baixa el cap
mentre que el mascle li passa el coll
per sobre el dors.

que arnba al niu un dels membres
de la parella. Només s'ha observat
durant el període de preincubació.
N on' hi ha referències a al tres
espècies d'ibis.

15- Entrecreuament de colls
Després de la pauta 14 el mascle
passa el seu coll per sobre de la
femella, que gira el cap fins trobar-
se bec amb bec. Aquests dos
darrers desplegaments van
encadenats I es realitzen cada cop

CONDUCTES DURANT LA
INCUBACIÓ
Aquesta fase no presenta
comportaments complexos. Es
resumeix en un senzill fi tual de
reconeixement individual cada cop
que un membre de la parella arriba

ESPÈCIE
PAUTES

al niu.

16- Reconeixement
En arribar al niu qualsevol dels
membres de la parella, aquest
inclina el cap fins a tocar amb el
bec el bec de l'individu que està
covant a la vegada que emet un
suau so gutural: "uec". S'entén com
a un senyal de relleu de les tasques
d'incubació.
U n comportament similar només
s'ha citat en l'ibis escarlata
(Eudocimus ruber), però en aquest

Eudocimus a/bus
E. ruber
Phimosus infuscatus
Threskiornls aethiopicus

Geronticus eremita
Mesembrln/b/s cayennensis

Taula 2.- Presència de les pautes descrites en aquest treball a altres
espècies d'ibis (subfamília Threskiornitinae). *(3=6=11; 10=13)



17-Amenaça

cas s'executa en el moment de
sortir del niu i a una branca propera
(Ramo i Busto 1985).

CONDUCTES AGRESSIVES
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17- Amenaça
És la postura agressiva més
freqüent durant la fase de formació
de la parella. Pot tractar-se d'un
comportament tant intraespecífic
com interespecífic.
L'ocell, sigui mascle o femella,
obre el bec dirigint-lo cap al
receptor de l'amenaça quan aquest
s'apropa als dominis vitals de la
parella.
Sol obrir les ales, mantenint-les
desplegades i amb el tronc inclinat
cap avall. A l'ibis sagrat
(Threskiornis aethiopicus) (Urban
1974), a l'ibis blanc (Eudocimus
albus) (Palmer 1962) i a l'ibis
escarlata (E. ruber) (Ramo i Busto
1985) també ha estat descrit.

CONCLUSIONS

En relació a les pautes de
comportament que apareixen durant
l'època reproductora, centrant -nos
bàsicament en la conducta nupcial i
l'establiment de la parella, pot
afirmar-se que totes elles són actes
direccionals.
Una visió global de totes les pautes
observades ens permet establir com
a canals utilitzats més
freqüentment, en ordre decreixent,
el tàctil, el visual i en darrer terme
l'auditiu (veure taula I). Cal tenir
en compte que una mateixa pauta
pot mostrar dos tipus de
comunicació simultàniament; així
per exemple, l'acció còpula és a la
vegada tàctil (existeix un contacte
entre els dos individus en
entrecreuar els becs) i auditiva (el
mascle fa un suau soroll gutural).
Aclarim també que el canal de
comunicació visual l'entenem com

aquellapara reali1lilda ind iv iduaIment
per cada exemplar però sempre a
l'abast visual de l'altre.
Cal destacar també que el canal
menys utilitzat, l'auditiu, és en
canvi el que té més valor
comunicatiu, fenomen que ja ha
estat posat de manifest en altres
estudis etològics (veure per
exemple Hahn i Simmel 1976), ja
que, entre d'altres coses, és el
desencadenant de tot el
comportament nupcial.
Finalment assenyalarem que de tots
els desplegaments observats, cinc
no apareixen descrits per a la resta
d'espècies d'ibis estudiades per
altres autors (pautes 2, 7, 12, 14,
IS) I un altre (desplegament 10) és
comú a tots ells i característic de la
subfamília Threskiornithmae (veure
taula 2).

Josep Garcia Garcia
Zoo de Barcelona
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e OOPERACIÓ
L'iTER'iACIONAL
PEL FERRERET

En anteriors números d'aquesta
revista hem informat de la
reproducció al Zoo de Barcelona
del ferreret (Alytes muletensis)
-un petit gripau que viu
exclusivament a la serra de
Tramuntana, a l'illa de Mallorca-
i de l'alliberament d'exemplars
nascuts a les nostres instal-lacions
en el seu hàbitat natural: els
torrents de muntanya de la serra
de Tramuntana. Com viu en una
àrea molt restringida i en un
hàbitat molt concret, el ferreret
és una espècie summament
vulnerable. Per assegurar la seva
supervivència s'han iniciat
projectes de reproducció en
captivitat a diversos països
d'Europa i de preservació del seu
hàbitat a la pròpia Mallorca. Per
coordinar tots aquests esforços, el
proppassat mes d'abril va
celebrar-se una reunió tècnica de
recuperació del ferreret
organitzada per la Direcció
General d'Estructures Agràries i
Medi Natural del Govern Balear,
amb l'objectiu d'examinar
l'experiència adquirida durant
els últims anys en els treballs de
conservació i cria en captivitat
d'aquesta espècie, així com les
perspectives de conservació que
es poden derivar de les
aplicacions del programa de
conservació finançat per la Unió
Europea (fons LIFE) i el Govern
Balear. Per part del Zoo de
Barcelona van assisitir-hi el
conservador del Terrari, Manel
Aresté, i els becaris Concepción
Merino i Gerardo Garcia.
Deixem que aquests dos darrers
ens informin del
desenvolupament de la reunió.

Des que es va descobrir el ferreret a
la serra de Tramuntana no fa gaire

Algl/IIS dels pautctpant: a la rel/llIó prop d'una de les basses 011 l'l/I elfet/elel

anys, la seva població salvatge no
ha gaudit de la tranquillitat
desujable. Actualment hom calcula
que deuen quedar uns 1,500
individus a tota l'illa, SI no hagués
estat per l'ajut directe de diversos
centres, el ferreret es trobaria en
aquests moments reduit a unes
subpoblacions aillades en alguns
torrents i al caire de l'extinció. Una
tasca ràpida i molt ben coordinada
ha donat com a resultat el mantenir
l'esperança que aquesta espècre
pugui prosperar en els propers
anys,
La tasca del Parc Zoològic de
Barcelona en la conservació
d'aquesta espècie ha estat i és molt
important En un primer període
d'un any, des de febrer de 1993,
amb l'arribada de 23 individus i la
seva cria en captivitat, s'han
realitzat diverses reintroduccions en
el seu hàbitat (en total 300
capgrossos) que s'han Integrat amb

èxit a la població salvatge, atès que
s' ha observat la reproducció
d'individus reintroduïts per altres
centres,
Juntament amb el Zoo de Jersey, la
Universitat Oberta Milton Keines i
la Universitat de Kent a Gran
Bretanya y el Naturkundenmuseum
de Stuttgart a Alemanya, el Zoo de
Barcelona ha pogut afrontar el repte
de cnar en captivitat aquesta
espècie i treure-la endavant,
Des del primer moment, el Govern
Balear rmtjançant la seva
Conselleria d'Agricultura i Pesca
ha dingit i coordinat totes les
accions relacionades amb el
ferreret, Un cop arribats a aquest
punt, era necessària una reunió de
tots els centres que hi treballem per
decidir quines havien de ser les
noves directrius del projecte de
conservació de l' Alytes muletensis.
I aixf va ser, Els dies 18, 19 i 20
d'abril a Mallorca va tenir lloc la
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primera reunió de treball sobre el
ferreret. Hi havia representants de
totes les institucions esmentades,
així com del Servei de Conservació
de la Natura de les Balears i de
Marineland Mallorca,
Entre les diverses qüestions que
vam discutir destaquem:
-Censos actuahtzats de la població
salvatge de l'illa i de la població
reintroduida procedent dels centres
de cria en captivitat.
-Anàlisi de noves zones per a la
possible reintroducció en altres
localitats,
-Censos de depredadors de Ia
mateixa zona de cria (Natrix
maura).
-Establiment d'un nou centre de
cria a Mallorca,
-Estirnació dels exemplars a
reintroduir des dels diferents
centres de cria

Finalment van concretar-se les
futures directrius:
1,- Les possibilitats de protecció de
la Reserva Natural que està previst
crear amb els fons LlFE de la Unió
Europea són molt rellevants, no
només per al ferreret sinó també
per al conjunt de fauna i flora
locals, Un dels enclavaments
ocupats pel ferreret com a colònia

Els [euetets lla aballdollen el, Ol/S a l'wgl/a el mascle els tranvpon« odhents a Iesql/ena / Sl/b)eCleS
amb le¡ pote, povenors

té possibilitats d'ús educatiu públic
amb una gestió adequada I prudent.
Aquesta reserva hauria d'utilitzar-
se per concentrar l'atenció sobre el
ferreret, de forma que altres
poblacions no pateixin la pressió de
la visrta massiva.

2,- Independentment de la
importància i possibilitats d'aquesta
reserva, totes i cadascuna de les
poblacions de ferreret han d'estar
protegides legalment.
Es recomana una norma genèrica
que empari tots els llocs on es
reprodueix espontàniament
l'animal.

3,- L'objectiu d'incrementar la
població en receptacles artificials
(actualment un 11% del total) fins
que Iguali els actuals efectius dels
canyons càrstics és adequat i
viable, Per a afavorir aquest procés
s'ha acordat l'alliberament els
propers tres anys d'un total de
4.500 animals nascuts en captivitat
a ClOC localitats seleccionades per
l'equip de la Conselleria.
S'alliberaran preferentment larves.

4.- Conèixer la capacitat de
colonització de nous hàbitats. En
aquest sennt cal realitzar
observacions periòdiques dels tolls

d'aigua propers a les poblacions
actuals.
5,- Cal continuar el control de
depredadors. especialment de
colobres d'aigua (Natrix maura),

6,- És prioritari realitzar els estudis
de la diversitat I variabilitat
genètica entre les diferents
poblacions I dins d'aquestes,

Durant aquesta reuruó vam realitzar
una vrsita a diversos torrents, en un
dels quals s'havien realitzat
reintroduccions d'animals provinents
del nostre Zoo, Fou un dels moments
més emotius, poder escoltar el cant
dels mascles als encontorns del
torrent i saber que la fema de l'equip
del terrari no havia estat en va,
Els cas del ferreret és un bon exemple
de com cal actuar davant d'espècies
en perill d'extinció en el seu propi
medi,

Una de les finalitats d'un parc
zoològic és la de protegu aquestes
espècies I les tasques que ha
d'assumir són:
- Conservació in situ (reintroducció,
educació, salvaguarda del medi i de la
població salvatge,,,,) i ex situ
(reproducció dels animals en
captivitat)
- Investigació de les espècies en
captivitat i en estat salvatge per
millorar el coneixement de la seva
biologia, ecologia i comportament.
- Sensibilització de la societat envers
al respecte de la vida silvestre.
En el nostre cas podem estar
orgullosos d'haver-hi col-laborat i
de continuar amb el "projecte
Ferreret".
Poder comprovar per un mateix que
una feina tan complexa com és la
conservació i cria en captivitat del
ferreret dóna els seus fruits,
estimula a continuar la nostra tasca
i a participar en propers projectes
de protecció d'espècies en perill
d'extinció,

Concepción Merino
Gerardo García
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L'AGROTURISME'
UNA NOVA OPCIÓ PER
GAUDIR DE LA NATURA

AI llarg dels darrers vint-I-cinc
anys, amb l amic Salvador Filella
hem visitat repetidament molts
indrets de Catalunya, sempre per
motius realcionats amb la natura
(censos de cigonyes a la colònia del
Segre, installacions dels primers
menjadors artificials de voltors a
Camarasa i als Ports de Beseit,
observació de cabres hrspàmques,
visites al Delta de l'Ebre, Montsec,
Aiguamolls de l'Empordà. etc.),
Animals a banda, ens vam anar fent
poc a poc experts en una disciplina
que potser no està del tot
catalogada. En podnern di r
"Ruinologia". Resumint el procés,
es tractava de veure que talo qual
masia quedava deshabitada: les
portes tancades, els camps en
guaret i els corrals buits. De
vegades, les terres es seguien
conreant o es tancava el bestiar als
corrals. A les següents visites, si els
vàndals no habien esbotzat la porta
-accelerant així el procés de
decadència- tot mirant els pardals
amb els prismàtics potser vèiem
una teula trencada. Més endavant,
eren unes quantes teules
somogudes pel vent, per la
calamarsa o pels animals; s'intuia
Ja que l'aigua de pluja afavoriria el
podriment d'una biga. En cedir
aquesta, part de la teulada
s'enrunava, i el procés era cada cop
més ràpid, fins a arribar a ésser
IIIeversible. A la fí, només restaven
drets uns quants trossos de paret
mestra que durant molts anys
podrien donar testimoni mut de la
riquesa perduda.
Quan una masia es deshabita,
generalment per manca de
rendibilitat i de comoditats (corrent
elèctric, calefacció, escoles per als
petits, etc.), és molt difícil que no

Mal/a enrullada

pateixi en pocs anys el procés
descnt.
La desaparició de les masies no és
tan sols un problema estètic, també
té molt a veure amb la conservació
de la natura. En primer lloc, una
masia en ple funcionament, amb
gent, conreus i bestiar, ajuda a
mantenir la biodiversitat. Hi ha
molts invertebrats que viuen dels
excrements dels animals i de la
resta dels conreus i que, a la
vegada, serveixen d'aliment a
rèptils, aus, etc. Les masies aïllades
també són excellents "torres de
vigilància" dels incendis, ajuden a
mantenir en ús els camins, a
controlar la caça furtiva i mil coses
més.
Davant d'un tros de paret fumada
de seguida hom s'imagina la llar de
foc amb els clemàstecs, l'escó,
l'olla fent "xup-xup", i sent el
mateix respecte que davant de les
runes d'un claustre. ¡Quantes
generacions han mirat aquelles
pedres! ¡Quants moments d'alegria
i quants de doll ¡Quants contes i
llegendes han explicat els avis en
les llargues nits d'hivern!
Hem anat veient, com a mal menor,
que un petit percentatge de les
nostres masies, sobretot les més
properes a les carreteres, s'han
transformat en restaurants. Una
part, encara més ínfima, s'ha
reconvertit en "cases de colònies",
centres d'acollida d'espais

protegits. museus, etc. Però la
majorra resten tancades a
consequèncra dels canvis de la
societat actual.
Coneixíem remotament que a
alguns països d'Europa (Àustria,
França, etc.) algunes cases de camp
s'utilitzaven per fer "agroturisme",
però Ignoràvem que a casa nostra
des de fa quatre anys funciona una
organització dagrotunsme
anomenada Tunsverd.
Fa uns mesos, preparant l'arribada
temporal al Zoo d'una parella de
coales en préstec del Zoo de San
Diego (EE. UU.), ens calien uns
troncs d'eucaliptus de diàmetre i
formes molt concrets I amb
forquilles formant un determinat
angle, que servirien com a
"mobiliari" per a la installació dels
coales -animals rars d'aspecte ¡
costums que tan sols mengen
eucaliptus, I que, com diria Josep
Pla, estan carregats de punyetes.
Sabíem de l'existència al nostre
país d'algunes plantacions
d'eucaliptus (utilitzats per fer pasta
de paper) i vam aconseguir un nom
i un telèfon. Els contactes van ser
múltiples -telefonades, faxos- i les
preguntes moltes: quines espècies,
nom científic, on estaven les
plantacions, com disposar-ne, ... EI
Sr. Joan Botey i Serra, amb una
paciència i amabiluat molt
notables, ens va atendre sempre
puntualment malgrat les seves
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múltiples ocupacions. Un cop els
troncs van ser al Zoo, i tot va estar
resolt, es va fer palesa la necessitat
de conèixer-lo personalment i vam
quedar de veure'ns a la seu de
Turisverd, a la plaça de Sant Josep
Oriol de Barcelona.
Turisverd edita un catàleg de les
masies disponibles i les seves
característiques. EI pròleg d'aquest
catàleg comença dient textualment:
"Gaudir de la natura en un ambient
relaxat, conèixer o recordar la
forma de vida de pagès, seguir el
cicle de les plantes i dels conreus i
la vida deis animals, penetrar en
uns immobles curulls de les més
autèntiques vivències del país i de
la seva història, són algunes de les
sensacions que oferim als
visitants" .
En aquests moments, Turisverd
disposa de 150 cases de
pagès, escampades per quasi totes
les comarques de Catalunya, com
és lògic amb molta més
representació de les comarques més
allunyades de les grans capitals.
Cal remarcar que Turisverd és una
associació sense afany de lucre que
es va crear per vetllar pels
interessos dels empresaris i dels

usuaris de l'agroturisme.

Turisverd ofereix diverses
modalitats d'allotjament:

Cambra d'hostes: Modalitat
d'agroturisme consistent en l'oferta
d'habitacions a la masia habitada
pel propi pagès o en edifici
adjacent. Normalment consten de
serveis independents, Poden oferir-
se serveis de restauració o
simplement dret a cuina. Cal
consultar en cada cas.

Mas d'hostes: EI mas d'hostes és
un habitatge complet amb tots els
serveis per poder viure-hI.
Habitualment són masies o altres
edificacions condicionades o
restaurades. Generalment es
lloguen per setmanes o caps de
setmana.

Càmping masia: Els Càmpings
Masia són una modal i tat de
càmpings recollits en la normativa
sobre la matèria. Es caracteritzen
per una limitació en el nombre
d'installacions permeses i perquè
l'espai mínim d'acampada per a
cada alberg mòbil és de 200 m2.

Estança rural: Aquesta modalitat
consisteix en l'oferta d'habrtacions
a la casa de l'agricultor quan
aquesta està situada en un nucli
rural de població.

Casa rural: En aquest cas s'ofereix
una vivenda completa en un nucli
rural.

En el catàleg, cada casa disposa
d'una plana on hi ha una vista de
l'exterior de la masia i una
d'interior I el plànol de situació,
així com uns pictogrames que
ofereixen informació sobre el
serveis disponibles, el preu, la
distància en quilòmetres a un o dos
punts de referència i l'alçada.
La central de Turisverd està
ubicada al Palau Fivaller, a la plaça
de Sant Josep Oriol de Barcelona.
A la secretaria, i mitjançant un
programa multimèdia d'ordinador,
s'aten els clients tot mostrant-los
les diverses possibilitats segons la
comarca i el ti pus de casa
escollides.
Aquest programa disposa de
fotografies de l'exterior i de les
habitacions, així com de detalls
concrets de la decoració, que

ajuden el futur client a decidir-se.
No tenim res en absolut contra els
balnearis, i menys ara que estan en
franca recuperació a causa de les
necessitats dels yupis executius i
"urbanites" en general, de
recuperar-se del stress. Les aigües
de la "Font Picant" o de la "Font
del Ferro" poden anar bé per al
ronyó o per als nervis.
Les dutxes d'aigua a pressió, els
banys d'immersió, els massatges,
poden ésser bons per a moltes
coses. Però possiblement el 50% de
la millora es deu al canvi de ritme,
al menjar endreçat i a la
tranquillitat, i això de ben segur es
troba també en una masia al mig
del camp.
I si l'estada es pot fer amb la

família -sobretot si hi ha petits-,
sense televisió, passejant per les
rodalies, parlant amb els masovers,
aprenent per a què serveixen (o
servien) cadascuna de les
dependències, pot ser una cura de
salut i una font d'enriquiment per a
tots. Llarga vida i èxit a Turisverd.
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Jaume Xampeny
Director Tècnic del Zoo de

Barcelona
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ZOO CLUB VIATJA A
LACAMARGA

En una Europa superpoblada i
industrialitzada, encara lu ha, com
un miracle ecològic, paradisos
naturals que acullen centenars
d'espècies animals. EI delta del
Roine -la Camarga-, al sud de
França, és un d'aquests
enclavaments privilegiats i a finals
de març va ser visrtat per un grup
de socis de Zoo Club.
Plana, molt ventosa i sotmesa al
poder del mar, fins ara el cor de la
Camarga ha resistit l'home.
La Camarga té una extensió de més
de 500 Km2, la menat està ocupada
per maresmes d'aigües salobres I

aiguamolls de salinitat variable.
Aquí el paisatge s'expressa en
línies horitzontals. Les terres són
inertes, les aigües, dolces i salades,
dubten, es troben, es barregen, es
confonen: és el regne del
moviment.
Saintes-Maries-de-la- Mer, bufona
població marinera de Provença, ens
va acollir durant la nostra estada. A
partir d'ella vàrem iniciar les
nostres excursions a la descoberta

del Delta. Platges, comunitats de
salicòrrnes, maresmes i el gran
estany de Vacarès van ser alguns
dels nostres objectius. No ens va
mancar una tranquil-la promenade
avec bateau per un dels braços del
Roine que ens va permetre
descobrir una altra dimensió de la
terra camarguesa.
Cabussets,cabussons emplomallats,
flamencs, agrons i martinets,
multitud d'ànecs, limícoles i
rapinyaires, entre d'altres, van
amenitzar la nostra estada. No hem
d'oblidar que la Camarga és un

A Europa encara hi ha
paradisos naturals que

acullen centenars
d'espècies animals.

conjunt ecològic complex, d'una
gran importància per la fauna
salvatge, i en particular pels ocells,
que formen part del paisatge; els
flamencs en són un bon exemple.

Els flamencs
EI flamenc rosat és, amb justícia,
l'au símbol de la Camarga. La seva
presència es remunta a èpoques
molt llunyanes. En cap altre lloc de
la Mediterrània troba unes
condicions tan propícies per a

nidificar.
Aquests grans ocells camallargs
eren anti~ament migratoris: anaven
cap a l'Africa a passar l'hivern.
Actualment prop de 10.000 viuen a
la Camarga. Aprecien la forta
salinitat de l'aigua i, sobretot, la
constància del seu nivell, dues
característiques que permeten al
flamenc trobar una alimentació
apropiada i viure amb seguretat
protegits dels depredadors i de les
inundacions.

Braus i cavalls, símbols d'una
Camarga real
De la mateixa manera que el
flamenc, el brau és indissociable
dels paisatges de la Camarga.
Aquest animal de pelatge negre és,
sens dubte, molt similar a allò que
devia haver estat el pnmitiu ur
(ancestre salvatge dels nostres
bòvids actuals).
A l'inici del segle XIX a la
Camarga només existien tres ramats
i es criaven menys de 600 braus
salvatges. Actualment existeixen un
centenar de ramats dels tradicionals
braus de la Camarga amb les seves
característiques banyes en forma de
ltra.
Com els braus, els cavalls de la
Camarga són d'una casta antiga I

independent. EI seu origen real



Els \'lQtgers

Els times cavalls call1argllesos

s'ignora i tenen la curiosa
particularitat de néixer amb un
pelatge negre que després d'uns
anys es blanqueja.
El cavall de la Camarga en té prou
amb algunes herbes i alguns joncs
per alimentar-se i, en canvi, té una
gran resistència en qualsevol
terreny. Es tracta d'uns animals
preciosos i no és estrany que els
poetes hagin fet d'ells expressió de
llibertat.

EI palau de mar: el túnel de
taurons més gran d'Europa
A la tornada del viatge vàrem parar
a Le Grau du Roi, a Port Camarga:
valia la pena anar a visitar l'aquari
d'aquesta població francesa que
posseeix el túnel de taurons més

gran d'Europa. Jean Michel Gould,
biòleg del centre, ens va atendre
exquisidament tot demostrant el
savoir faire del que fan gala els
francesos. Vam tenir l'oportunitat
de conèixer el funcionament
interior dels diferents departaments:
sala de ena, laboratons, sistemes de
filtració d'aigua ... , I naturalment,
el túnel de taurons, de 400.000
litres d'aigua, on ens vam trobar
cara a cara amb taurons tropicals
dels mars d'Indonèsia i del Carib.
Aquesta visita va completar la
nostra estada a terres franceses.
Després vàrem tornar cap a casa,
pensant ja, però, en la propera
excursió.

Josep Garcia i Garcia
Biòleg de camp de Zoo Club

SaMGqUIIstIlma .. L'MitAloo • ....,. .. ,....tIII.o ... an
la naturo i els aniJRofs farmen part de la .. cAòria, J*ISCIIS 11 per o un
alIlIIÏaIIent o bis, en cRIa, dels anima1s idaI., mecS Ela", s6n ..... ,
lID 8 i18persana sepul'
oc de destí, acanpanyaIs per un guio acpert en el pr.ís iper Ull làaIic dal1Ao que serà
tassessor científic del \1UP.
Teniu o lo vostra disposició un dossier complet amb Iols els deIaIIs de la infroesIrucIura del
violge, inlormocions sobre el poís i un primer OYOIIÇ de lo documentació cienti5ca. les rutes
proposades són:

IAIRI. a món del goril.1a de munlallya. Ss V'mmga
~no visito o l'hàbitat dels goril·les de muntanya. L'entorn és un dels més espectaculars de tot
A~ico. Volcans ¡els Virungal, llacs al peu de les muntanyes i la zona de fauna de sobona lo
Rwindi (Ieons, onHlops, búfals) a més del riu Rutshuru amb lo població d'hipopòtams més
gran d' A~ica Central.

MAMlalA. Lo perlo cie l'Àfrica Austral. Óssas marins a lo cosia ilauna africana a EIosha
Un recorregu~ pel poís més espectacular de l'À~ica Austral, Namíbia. Des del porc natural
més antic d' A~ica, Etosha, amb fauna molt diversa ¡elefants, lleons, girales, etc.) fins al
desert de Namib, amb els òrix remuntant les dunes fins a la costa d' aigües ~edes amb lo
població d'ósses marins més gran de les cosies d'À~ica.

KENYA. Masoi Moro. Lo terra dels lleons
La imatge més espectacular de la sabana a~icana. Recorreguts pel Masai Mara, la terra per
excellencia dels lleons, a més del Samburu i el Nakuru on podreu observar els cenlenars de
milers de flamencs que envolten el llac. M

M
JORDÀNIA. EImón submarí. Mor Roig. EIGo~ d'Aqobo
Ruta per a submarinistes en un dels indrets més espectaculars per la bellesa i el color de les
seves espècies Equips d'immersió inclosos.

I

ROMANIA. EIDelta del Danubi. Reservo de la biosfera
Un recorregut amb vaixell pel Delta del Danubi, reserva ornitológica amb més de 250
espècies diferents.

EE. UU. Yellowstone. EI primer Parc Nocional
EI mític Yellowstone amb l'ós negre, els bisons i més de 60 espècies de mamífers en un
entorn de boscos i guèisers.

..
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Per a més informació dirigiu-vos a Viatges l'Arc
Ronda de Sant Pere 53; Tel. 265 47 27 - Passeig del Born 10; 315 00 98
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Com és habitual l'arribada de la primavera ha portat un augment del nombre d'habitants del
nostre Zoo en forma de naixements. En aquestes pàgines es mostren

alguns dels més destacables.

ZEBRA DE CHAPMAN
(Equus burcheli antiquorum)

El 23 de març va néixer un
exemplar d'aquesta zebra pròpia
del sud d'Àfrica, que viu en grups
de 5 a 10 individus. Actualment en
el Zoo de Barcelona comptem amb
un grup de set. EI període de
gestació dura uns 12 mesos i neix
una sola cria.

CANGUR GRIS
(Macropus fuliginosus melanops)

Com tots els marsupials, les cries
de cangur neixen en un estadi poc
avançat del desenvolupament i
s'introdueixen en una bossa que té
la mare anomenada marsupi per
continuar el seu creixement. Als
190 dies la cria comença a
abandonar el marsupi durant curts
períodes; quan ja és massa gran per
ficar-s'hi, continua mamant des de
l'exterior fins que té un any de
vida.

CIGNE DE COLL NEGRE
(Cygnus melanocoryphus)

A començaments d'abril cinc
pollets de cigne de coll negre van
sortir de l'ou. Aquest esvelt cigne
es distribueix pel Con Sud americà.
La posta sol ser de 4 a 8 ous i la
seva incubació dura 36 dies,
després dels quals surten els pollets
de color gris blanquinós. Durant els
primers dies no se separen dels
pares, que de vegades els
transporten sobre l'esquena entre
les ales plegades.



.YIANGABEI GRIS
(Cercocebus torquatus lunulatus)

Es tracta d'una mona de mida
mitjana que viu a lÀfnca
occidental. Recentment ha estat
confiat al Zoo de Barcelona el
control del registre Internacional
dindrvidus d'aquesta espècie en
captivitat (studbook). En aquest
registre figuren els exemplars de
mangabei que es troben en zoos de
tot el món i els naixements que es
produeixen, de forma que permet
conéixer la reproducció de
l'espècie en captivitat, fer els
emparellaments indicats entre
exemplars de diferents zoos, etc,

CABRA SALVATGE IBÈRICA
(Capra pyrenaica hispanica)

La cabra salvatge és un dels grans
mamífers més característics de la
muntanya mediterrània, Els
mascles presenten una gran
cornamenta, mentre que les banyes
de les femelles són força petites. EI
període de gestació dura uns 165-
170 dies i els parts acostumen a
produir-se entre abril i juny.

TITÍ LLEÓ DE CAP DAURAT
(Leontopithecus rosalia
chrysomelas)

Dos cries d'aquesta espècie van
néixer a finals d'abril. En aquesta
espècie la major part de la cura de
les cries, que en molts casos són
bessons, correspon al pare. És un
dels primats més amenaçats
d'extinció. Per evitar que això passi
existeix un programa internacional
de reproducció en captivitat i
posterior reintroducció en reserves
naturals brasileres.

CÉRVOL DEL PARE DAVID
(Elaphurus dav idianus)

Aquest cérx ol és originari de Xina.
Va ambar a desaparèixer en el seu
estat natural. però gràcies a la cria
en capti \ rtat s' han pogut repoblar
reserves en el seu hàbitat ongmari
de regions pantanoses I actualment
Ja es pot considerar fora de perill.
EI període de gestació és d'uns 250
dies i neixen una o dues enes.

TITÍ PIGMEU
(Callithrix pygmaea)

A finals de març va néixer un
exemplar d'aquest mico, el més
petit del món. Viu a les regions
selvàtiques d'Amèrica del sud, a la
part alta dels arbres, on s'alimenta
de saba dels arbres així com
d'insectes, fruits, fulles i molsa. El
seu període de gestació és de 133-
140 dies i és freqüent que neixin
bessons. És molt comú que el pare
els transporti a coll i els doni a la
mare perquè els alimenti.
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A les oficines del Parc Zoològic s'ha rebut una carta força curiosa. Està adreçada a Manel Aresté, conservador
del Terrari i entès en amfibis irèptils, isembla ser que l'ha tramès alguna mena d'animal-com ha arribat a
escriure-la és una cosa que no ens podem explicar, iencara menys com ha pogut posar-hi el segell-o El cas és
que el nostre comunicant pateix greus problemes d'identitat i sol-liciia ajut al nostre company. Malauradament
en Manel és un home molt ocupat iencara no ha pogut dedicar a aquesta carta tota l'atenció que la gravetat
del problema mereix.
Ens hem decidit a publicar-la amb l'esperança que algun dels nostres lectors pugui identificar de quin animal
es tracta, cosa que sens dubte calmarà la inquietud del pobre amnèsic.

, Garoallo1 Areste I o
Sr. Mane d 1Terrari
Con~ervador ed Barcelona

Z lòolC e
Parc 00 o dena sin

d la Cnlta '
Parc e ELüNA
08003 BARC J1\er, en un

trobo IJ1\té' . que eJ1\
BenvOlgut Sr. Ares . I una con~ulta pr~fe~s~~~:~J~~ar_J1\ea ,0lUCl~:;:~op al cap.

esent é~ {er- I ue voste po valg donar un total que
Es J1\otlUde sa pr Ioravís~lIn que pen~o ~assar un nerol I eJ1\J1\nèsla pràcticaJ1\ent
probleJ1\a persa~~aca~re quan provav~, a~eshores pateIXO una a
Fa unS dIes v conelxeJ1\ent I des .' 'esCriure-li
Valg perdre es de dubtes. d' he decIdIt d

t en un J1\ar banda os, . dar J1\e
J1\'ha SUJ1\1 er un llangardaIx és indicada per aJu -tabl~ pèrdua
Aconsellat p és sa persona D1. d'aquesta laJ1\en. oro' La
perquè pensa que coJ1\a consequenClare J1\i J1\ateix que,~gn uin és
S questió és que, ltes coses sob 'n d'extinc10. (,q d

a , ia hi ha J1\0 'I .estic en pen uests aires e
de J1\eJ1\or , dec pertànyer. (, eJ1\ convenen aq . al o pel

spècle (sap SI ternaclon,qUIna e tural qUI J1\atWa \11 t puc
es J1\eu hàbItat na rotegelX alguna not en qualsevol J1\O~en
J1\untanya)'? LeJ1\P da na té cap valor I ètic o COJ1\erclal.

ntran, la J1\eva VI d'abusOs de calfe
ca " a de tot tipus uins Són es
ser VICtlJ1\ , uè J1\enJar, q . to

, ben be q . 1 xperlJ1\en d' star. , erquè na se .cle vlta e . hauria e.
re anO P na de CI. ada-, SI

Es dur VIU d dors qUIna J1\e orfosi Inesper , ua i jurana
depre a 'd' a J1\etaJ1\ f a de 1 alg

J1\eus sa idea un. . ó teJ1\poral... bo bé dins I or a quest1ó tan
-J1\' espantae per a alguna.J1\I,grac~asang freda', eJ1\tro un aJ1\fibi, però en u~roxiJ1\aCIÓ es
preparant-J1\ aspecte neflscos I ensar que puc ser er tant, una J1\era a
En fi, tinc un Tot aixó eJ1\ fa p , ot ser fatal~, p b J1\\. . estona

, vertebrat. 1 .J1\precIS~IOp , d'acord aJ1\ . una petita
qU;at~~J1\ aquesta qual~~~~u;iClent~ creC que e;~~:nar-li que eJ1\ d~~~~~: no tinc gaire gana
VI 1 corn a c\araJ1\en t J1\'atreveixo a J1\treJ1\olen ses a
reve a li he exposa, f' I espantat, e
Per tot es qu~ s. Estic con us . ,

, seu valuos teJ1\P . identif¡caclo.
d es, e saltar. . \ en sa J1\eva ntaJ1\ent,
i galrebe na pu rafia per aJudar- o IÓel saluda ben ate
Adjunto un foto:ndevant sa seva atenc Un ésser trasbalsat
Tot agraint per

d 1994J1\avera e
d TraJ1\untana, pn

Serra e

Si saps de quina espècie es tracta (no valen noms genèrics), escriu-nos una carta indicant la resposta, el teu
nom, adreça i número de soci a:

Zoo Club - Parc Zoològic de Barcelona
Wellington sln

08003 Barcelona
indicant en el sobre "Concurs"
Entre totes les cartes encertades rebudes abans delIS de setembre sortejarem cinc premis consistents en una
samarreta de dinosaures.



Zoo Club us proposa

-~Vacances naturals-----.
de 1'1al IO d'agost, per a tota la família al

Parc Comarcal de Montesquiu
Conegueu la natura i la història del Ripollès.

Mitjançant excursions, visites i xerrades, es donen a conèixer els aspectes més
interessants de la zona: natura, història, tradicions, gastronomia ...
Visites i excursions: Parc Comarcal i Residència a la Casa Nova, una
Castell de Montesquiu, Vidrà, masia restaurada a 300 metres del
Puigsacalm, monestir i museu Castell de Montesquiu, envoltada
Etnològic de Ripoll, santuari de de bosc i camps que té habitacions
Montgrony, vall de Núria... individuals, dobles i quàdruples amb
Totes les visites i excursions es fan lavabo i dutxa, sala d'estar, sala de
amb guia especialitzat. televisió i vídeo i sala d'estudi.

Preu
Socis 38000
No socis 43000

• El preu inclou
Allotjament a la Casa Nova. Pensió com-
pleta des del dinar del dia 1 fins el dinar del
dia 10. Professors de l'Equip d'Educació
Ambiental "La Vola" i servei de guia en les
excursions. Carpeta amb dossier informatiu.
No hi ha servei d'habitacions: cal portar
llençols (també es poden llogar allà).

-lnscripcions fins al 15 de juliol.
Zoo Club. Telèfon: 221.08.88

-Places limitades.

TALLERS D'ESTIU AL ZOO
per a nois i noies de 8 a 14 anys

una introducció a l'estudi dels animals. Tot jugant, els participants tenen l'oportunitat d'aprendre
de conèixer les parts internes del Zoo i de divertir-se amb altres nois i noies de la seva edat.

rari: de 10.
u: socis 12.

Elsmamífers
5,6,7,8,9,12,13 i 14 de setembre

Elsanimals vertebrats
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 i 14 de juliol

Cada sessió
cussionsm
fan en el Taller,

a concret sobre els animals, del qual es fan treballs, observacions en directe, jocs adaptats i
monitors que guien les classes. Tots els treballs, exercicis, dibuixos, fitxes i altres materials que

en una carpeta que s'entrega a l'alumne l'últim dia del curs. Es fan grups per edats.
Informació i reserves

Departament d'Educació del Zoo de Barcelona.
socis 13.500 Pg. de Circumval·lació 3. 08003 Barcelona.

Telèfon: 319.81.56




