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E I número de la revista Zoo
Club que teniu a les mans és
f!ambé Wl monosràfic sohre la
L L

nOI a instal lacró de vladagascar que
s'acaba d' mstal lar al Zoo de Bar-
celona
La unponànna daqucsra mstal lanó
es troba no només en el fet que es
Tracta duna installació experi-
mental. en la qual shan aphca:
nOIes i modernes tecnologies en el
camp cie les instal lacions pel' a
ammals (algunes d'elles desen-o-
lupades pels propIs tècnic" del nostre
Zoo), smó també perquè pretén ésser
una mostra de la transíormació cap a
la qual scncamimna el Zoo de
Barcelona. Després de cent an~ s
d'existència. aquesta institució ha
emprès un camí de renovació
profunda, que s'inicia amb la
redacció d'ull pla director dins-
tallacions a primers de 1994 i que
continuarà amb la implementació
d'aquest pla en un període que

micialment s'establer" entre deu I

dotze anvs. ~ fmal d'aquest període
esperem poder oferir a tots els
\ isuants. I en general a tots els
cnnadans de Barcelona I Catalum a,
un 700 modem I actualitzat.

~qUCit nou concepte cie 700 partirà
ci'una distribució bIogeogràfica dels
arurnals. que mtcnrarà integrar
també els I imants en el, dll mos
hàbitats del planeta Ai\Í mateix ha
de possihilirar el compliment ele les
tasques d educació, reproducció i
i!lieSlIgacló pròpies d'Ull zoo, tot
compaginant-les amb un servei
esmerat al, visitants.

Éi ulla tasca arnhrciosa. però espe-
rem ser capaços cie dur-la a terme,
per a la qual rosa confiem en rl
suport entusiasta elels membres del
Zoo Club, cada elia mes nombrosos i
més actius,

Enric Mas
Cerent
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vladagascar és un laboratori blOlòg1C
evcepcronal La gran diversitat
biològica. climàtica I de Iegetació
que presenta. Juntament amb les
se, es grans dimensions (és la quarta
illa més gran del món). ha permès
l'evolució d'uns éssers vius molt
particulars i tan rars que tot el
conjunt forma una de les terres més
fascinants del planeta.

Qualsevol naturalista afeccionat
esperaria trobar a Madagascar un
entorn natural que fos la continuació
del que s'observa en terres africanes,
però en canvi el que troba són uns
éssers l'iu s totalment diferents, la
majoria únics i que no viuen en cap
a ltra part del planeta (a proxi-
madarnent el 80% de la fauna
malgaix és endèmica). A més, el que
sobta. és que manquen moltes de les
espècies i grups zoològics que serien
típics en qualsevol altre terra tropical
en una situació geogràfica similar. El
perquè de tota aquesta raresa i
excepcionalitat s'explica per l'nlla-
ment insular provocat per la deriva
continental.

Fanna excepcional
l.n bon exemple de l" exclusrvnat de
la fauna malzai \ s' oh-er. a en
estudiar el grup Ldels amfibis. De les
EiO espècies que l1J viuen rotes són
endèmiques. e"cepte dues qu.e es
troben runa a ~frica i l'altra a Asm
\0 hi ha ni gripaus. ni tritons. ni
salamandres. Tots els amrnals del
grup "on granare" que nuen en
hàbitats molt exclusius de les sel. es.
i que són cvtremadament I ulne-
rabies a quam ol canx i que es
produeixi en l entorn

En el grup dels rèptils també 11Jha
un alt grau d'endemisme
(aproximadament el 90%) I es
coneixen diverses relíquies primitives
que tenen curioses relacions amb la
fauna sudamericana. EI grup més
ben representat és el dels sauris, dels
que estan descrites unes 200 espècies
entre camaleons (la meiTat de tots els
camaleons del món viuen 3

Madagascar), llangardaixos (11 de
les 12 espècies són endèmiques),
dragons (90% d'endemisme), bivies
(totes menvs una són exclusives de
l'illa) i igll~es. La presència de set
espècies d'iguanes a Madagascar
constitueix una veritable curiositat
zoològica, ja que no n'hi ha cap a

\frica i la família dels iruàmd- (.,e
prèpia d' Amèrica del Sud. Aque,¡ tet
S explica per la deriva continental. f"

a dir ci desplaçament dels connnrm-
al llarg del temps: fa milions dan. -.
totes les terres australs esrave»
unides formant un sol continent
anomenat Conrl« ana. EI procés de
fragmentació i formaoó dels actuals
continenrs I a prolocar que alguns
animals quedessm atrapats en terres
separades i poguessll1 evolucionar
independentment. Això és el que Ia
passar amb els iguànids primitius i
també amb les tres espècies de boes
que viuen a l'illa, de les quals només
es coneixen alguns fòssils africau-
que hi tinguin alguna relació.

En comparació amb altres reglon'
tropicals, a Madagascar s 'h i troben
poques espècies d'ocells. Scn poden
comptabilitzar fins a 250. però
només 197 nien a l'illa. i 106 ro
consideren endèmiques Si a
Madagascar s'afegeixen les illes
Comares es reconeixen cinc fam oie, i
una subfannlia totalment exclusii es
de la regió, algunes de les quals són
molt rares i primitives. Destaca la
familia dels mesitornítids; a aquesta
família pertany una espècie
(Mesitornis variegata )que es l'a

EI mm ha euatl« barrera que ha lInperlll que la faulla prerlomman/ a Àfnca (U nbés a Madagascar



HISTÒRIA GEOLÒGICA
DE MADAGASCAR

Fa 200 milions d'anys les terres del sud formaven
un sol continent anomenat Gondwana, i les del

nord un altre anomenat Laurasia.
Els animals i les plantes circulaven lliurement per

aquest supercontinents.
Les iguanes, les boes i les palmes del viatger,

presents a Madagascar, són relíquies
supervivents d'aquella època.

descobrir el 1834 i de la qual no es
va tomar a veure cap més exemplar
fins després de 100 anys. Una altra
familia endèmica és la dels vàngids,
els quals presenten una gran varietat
de becs diferents segons el règim
alimentari a què està adaptada cada
espwc.
Els mamífers no abunden a
Madagascar, però de les 109 espècies
que hi viuen, e155% són endèmiques
totes elles representants de només
cinc ordres: els ratpenats, els
insectívors, els rosegadors, els pri-
mats i els carnívors. Es curiós cons-
tatar com a l'illa falten molts grups
de mamífers com uns arreu. Per
exemple, no hi ha conills, ni llebres,
ni esquirols, ni cap remugant, ni
èquids, ni cap gran carnívor, ni cap
primat que no sigui un lèmur. Tots
aquests mamífers van evolucionar a
la resta del món i mai arribaren a
Madagascar, deixant, d'aquesta
manera, lliures molts nínxols i hàbi-

La separació dels continents fa 175 milions
d'anys va crear barreres insalvables per a molts
animals, però es creu que algunes espècies van

poder arribar a Madagascar sobre troncs
d'arbres que flotaven a la deriva.

Primats primitius (els lèmurs) i insectívors
(els tenrecs), juntament amb molts amfibÍJ i

rèptils, possiblement van anibar a Madagascar
per mar i van poder evolucionar fins als

nos tres dies a l'illa.

tats que van poder ser colonitzats per
altres grups que, en canvi, s'havien
extingit o quedat molt reduits a la
resta del món. Aquest és el cas dels
tenrecs, uns petits insectívors endè-
nucs considerats els descendents dels
primers colonit-zadors de l'illa i un
dels mamífers placentaris més
primitius de la Terra. Se'n coneixen
30 espècies que sobreviuen en
hàbitats molt diversos i amb tipus de
vida que recorden en alguns casos els
talps, els eriçons i les musaranyes.

La fauna i la flora tan particulars de
Madagascar són producte de l'ail/ament a
qué s'ha vist sotmesa l'illa des de fa milions

d'anys. Això ha permés l'evolució de centenars
d'espècies sense la comp~tència dels

grups dominats a Africa.
Actualment Madagascar constitueix un

extraordinari laboratori biològic, on
aproximadament e180% dels organÍJmes que hi
viuen no es troben a cap altre lloc del planeta.

Però els animals més famosos i
coneguts de Madagascar són, sense
cap mena de dubte, els lèmurs.
Aquests mamifers, que han esde-
vingut el símbol de l'illa, pertanj en
al grup dels prosimis. Els prosimis
són un subrodre de primats que
presenten característiques més
primitives que els seus parents, els
micos pròpiament dits. Les 23
espècies malgaixes que actualment es
coneixen són totahnent endèmiques i
han pogut evolucionar a l'illa gràcies

EIJossa (Cryptopracta fera,) és "li dels Iaril" ors endèmics més cWQclerísllcs de l' lla

al fet que els primers avantpassats
seus que van arribar-hi (possi-
blement en basses fa uns 50 o 60
milions d'anvs) no van trobar-hi
a ltres mamíf~rs competidors i així
van poder ocupar una gran quantitat
d'hàbitats que estaven lliures. Els
pocs prosimis que viuen a la resta del
món sovint són nocturns, estan poc
representats i han estat desplaçats
per altres grups de primats més
eficients. A Madagascar, en no haver-
hi cap mico pròpiament dit, els
lèmurs han pogut colonitzar biòtops i
nínxols ecològics que en altres
continents els han estat negats.

Història geològica de Madagascar
¿Com és que la fauna de Madagascar
ha arribat a ser tan peculiar? Per
esbrinar-ho hem de remuntar-nos
molts milions d'anys enrera i seguir
el procés de formació de l'illa I dels
continen ts.
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Els tmrecs (en aquest cas HcnUCCIlICles Sell1lSplnOSIJS) són um /fIser/li ors prumtllls moll pecu{¡ws I/ambe etdusus
de Madagascar
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Fa uns 250 milions d'anys totes les
terres del planeta formaven un sol
supercontinent anomenat Pangea.
Posteriorment, aquesta gran massa
va començar a fragmentar-se i es
dividí en dues parts: Lauràsia al
nord i Gondwana al sud. Gondwana
estava formada pel q~e actualment
són Amèrica del Sud, Africa, l'lndia,
Austràlia, l'Antàrtida i Madagascar.
Els animals i plantes es distribiucn
lliurement per aquesta gran massa
de terra sense barreres marítimes.
Alguns dels animals presents a
Madagascar són considerats una
relíquia d'aquells temps en què totes
les terres australs estaven unides.
Aixi és com s'explica la distribució de
les set espècies d'iguanes i de les tres
espècies de boes endèmiques de l'illa,
les quals tenen la majoria de
representants a Amèric~ del Sud i, en
canvi, no es troben a Africa. També
en el regne vegetal es dona aquesta
situació: l'arbre del viatger de
Madagascar (Ravenala madagas-
cariensÍ8) té els parents més pròxims
a Amèrica del Sud.

Els continents van continuar
separant -se formant noves illes i
nous oceans. Madagascar es va anar
separant d'À frica mentre es formava
el canal de Moçambic. Es creu que la
separació podria haver començat fa
uns 175 milions d'anys quan la Terra
era dominada pels rèptils i les

plantes amb flors començaven a
evolucionar. Els animals de l'època
podien passar d'Àfrica a Madagascar
arrossegats per troncs o bé passant
per les petites illes que quedaven al
descobert mentre la separació no era
gaire important. Es creu que en
aquest període van arribar a l'illa
alguns dels animals que més
endevant atorgarien a la fauna
malgaix la seva peculiaritat. Per
exemple, es creu que els tenrecs
refugiats a Madagascar no van patir
la competèucia dels rèptils que
dominaven Afnca i així van poder
evolucionar lliurement.

La /or/lIga radwda (Ceochelone radiata) ésobjelle d'lIn programa uuemaacnol de leprodllcciO ell cap/III/a/ a
caasa de l'es/al cntLL de les sel'es poblaciOns

Mentre Madagascar s'anava poblant
de la fauna provinent d'Africa, l'illa
seguia separant-se del continent. Es
creu que fins fa uns 30 o 40 milions
d'anys, però, encara van traspassar el
canal algunes espècies, com per
exemple, els primats primitius. Els
fòssils dels primers primats prosimis
d'Àfrica tenen 35 milions d'anys
d'antisuitat. És bastant probable que
aques~s primats ancestrals arribessin
a Madagascar navegant sobre troncs
o masses vegetals flotants i colonit-
zessin aquella terra. Si bé a Africa
aquests prosimis posteriorment van

tenir que competir amb els primats
superiors que eren més grossos, més
ben adaptats i millor preparats pel'
afrontar la supervivència, a Mada-
zascar es van veure lliures d'aquesta
o . Icompetència i per aquest iliOti u e s
trobem avui tan ben representats a
l'illa.
Un altre vrnp que va evolucionaro , .
independentment de les espeCIes
africanes van ser els carnívors. Els
grans felins (lleons, lleopards, etc.)
mai no van poder travessar ci canal
que separava Africa de Madagascar:
tan sols va arribar-hi un petit grup

, I d I f/A la malae un s¡faca de Verreaux (proplthecus verreauxr.Els temut: són polser el grup zoologlc que files s'ldelllifil a amb les SllIgU alllals e a auna ma gQlx. I." , v'



Lns campelO/¡ l'en/ejan/ arròs. L'ari/bada de l'hollle a MadagmcQl fa 1500 an).\ l'a significar la fi de nnllOns d'ml)s dá¡/Iamen/

de vivèrrids (mangostes, genetes,
etc.) que va donar lloc a les vuit
espècies actuals, totes endèmiques.
Quan el canal de Moçambic va
assolir una amplada prou gran.
l'a rrihada de noves espècies a
vladagascar per mar es va fer
impossible. Els ocells, per la seva
especial forma de desplaçament aeri
poden arribar a colonitzar terres
llunyanes i és en aquest grup on

s'han donat immigracions posteriors.
També és en el grup dels ocells on
trobem més espècies relacionades
amb les regions orientals. S'ha de
tenir en compte que, durant uns
quants milions d'anvs, Madagascar i
una part de l'India van estar unides.
Laillamenr de Madagascar, però, es
trencà definitivament quan l'home
va arribar a l'illa fa aproxi-
madament uns 1.500 anys. La pro-

gressiva colonització de les terres
rerges ha comportat un gran canvi.
Els homes han transformat el
paisatge. han introduit noves
espècies animals i vegetals per a l'ús
domèstic i n'han fet desparèixer
d'altres. Aquest procés incontrolat,
malauradament no s'ha acabat i
actualment aquesta meravellosa illa,
refugi de tantes espècies primitives,
està seriosament amenaçada per la

deforestació. Si no es prenen mesures
aviat, el més probable és que en el
futur ja no es puguin observar ell
directe aquestes maravelles de la
natura que ens il·lustren sobre com
devia ser la vida al nostre planeta fa
milions d'anys.
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Vegetació de Madagascar

Vessant oriental humit

_ Selva plujosa

Arrossars i restes de selva
D Bosc perenne boirós

Altiplans subhumits

D Formacions sabanoides
_ Bosc perennifoli sec

Vessant occidental sec

_ Bosc caducifoli sec
D Arrossars, camps, pastures
• Manglars

Vessant meridional àrid

D Bosquina espinosa caducifòlia
D Pastures i restes de bosquina
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viaran, amb els seus ulls sornnts.
qui sap Sl preguntam-se fins a quin
punt representem un perillo bé ,I

som inofensius. \Ié, respfCte c¡up el
camaleó imposen les hoe-. encara
que es limiten a repo,ar làngui-
dament penjades d'una branca Ï.ns
altres lèmur, en, criden l'atenció
amb el, ,fll' salts per entre b
branques. però. compte'. si badem
massa podem ficar el peu al rierol
que n'al e-sa el camí són els lises de
canunar pel la sella (afor-
tunadamcnt aquesta sella és per
explorador, urbans i lla ens
enfrontem a cap perill) .. \ aquestes
alçades de la nostra evploraoó
comencem a notar lliI mica de
\afogor. i és q\lC la tcmperatura
ambiental és dc 2-t°C i la humitat del
95%. tal com succeeix a una selva
autèntica. La boirina CplC ho omple
tot n'és una bona prova.

ENDEMISMES

I n« ,~ubt iI boira omple el
reeime iproporciona la humitat
ambiental comcterisíic« d'a-
quP,~tboscos.

POC a poc ens allun, em de la lona
habitada pel" lèmurs I en endinsem
en una pan menv s densa de la 5eh a

[f, a/o a/o /III del, quals podell/ COII/CII/p/OI «lu
(cJtmrwjia. Ión (II!/O\O\ mcnumeut; (¡/!Ierons. u!gllll\
de/s'qaa/, es leplodlleuell al¡ 0//011/ de/llos/le '
baobab

Les especies que es troben exclusivament en una area qeoqratrca
determinada s'anomenen especies endèmiques.
A les Illes o en els hàbitats que han quedat aillats durant rruhons
d'anys, com ha passat a Madagascar, s'hi han donat les
condicions ecoloçiques necessari es per permetre la supervivencra
d'alguns animals primitius o l'aparició de noves especies que no es
troben a cap altre lloc del planeta Tant en un cas com en l'altre es
tracta d'endemismes

L na lluca més enllà la llum del sol
ens on ema. som a plillt de -ornr de
la Jungla Però la nostra visita encara
no ha acabat: ara podem dedicar-
nos, si no ha havíem fet en entrar. a
mirar el, rètol, que hi ha al Iesribol
del campin En aquests. de forma
molt gràfica. però també amb uno
tem rigorosos. ens assabentarem del
que fa referència a la fauna I la flora
de vladazascar I el, ,eus ende-
mismes. l~s caracterisriques que fan
d' aquesTa illa un lloc Tan parncu lar i
les 1'30ns que han fet que SigUI al\í
\eurem També els perills que
amenacen aquest ecosistema Úl1lC
que acabem de I isitar.

De sobte, ens adol/em que IlTI.~
ulls elligmittic.y ens ObS('rt'('f1 de.~
de le.yombres del fullam.

Finalment sortim a levtenor. el,
nostres ulls. acostumat' a la
penombra de la selva. queden
momentàniament cegat; pel re--
plendor del sol Tomem a ser -ota el
baobab. al costat dels alo-olc
\quesrs monuments. funerari, però
en certa manera alegres. semblen
una al legoria del que acabem de
I eure la sel, a amenaçada de
destrucció. però que compta cada
\ egada amb més gent disposada a
protegir-la

ü

L 'mteuor de /0 IIIs/a//aclO és all/bill O/, humn COlli
ona sellO de Iall/O/

ENDEMISMOS
Las especies que se encuentran exctusivemente en una area

geográfica determmada se llaman especies endémicas
En las tstes o en los nébnet» que han quedado eisteooe durante

rmtlones de años, como ha pasado en Madagascar, se han dado las
condiciones ecoloqïces necesanas para perttuttr la supervtvencte de

algunos emmeles pnmnivoe o la epencton de nuevas espectes que no
se encuentran en nmgún otro lugar del planeta Tanto en un caso

como en e/ otro se trata de endemtsmos

2 - Fauna alpma Despres de l'ultima
glaclaclo fa uns 15 000 anys alguns animals
com I almesquera I el tnto pirinenc van quedar
atllats a les muntanyes mes alIes d'Europa

2 - Fauna alpma Tras la utnme glaclaclon
hace 15 000 años algunos anrmales como el
desman y el tnton ptrenetco quedaron
eisteaos en las montañas de Europa

1.- Les Illes Canàries tenen una peculiar vepetacro 1 - Las mtes Cananas tenen una oeconer
autoctona nomes superada per Madagascar ¡ veqetecon autactona solo superada por Madagascar
Austraha S'hi troben mes de 500 especies de plantes y AustralIa Se encuentran mas de 500 especies de
endemtques plantas endetmcss

Les Illes Galapagos (7) I Hawar (8) son arxipelaqs
de totrnacro volcamca que mal han tingut cap
contacte amb els continents Les especies que hi
'lluen son descendents de les que van arribar volant
o nedant y van adaptar-se als habitats Illencs

Las Islas Galapagos (7) y Hawal (8) son erctu-
oéteços votcetvcos que nunca han tenrdo ningun
contacto con los contmentes Las especies que eui
VIven aesoenoen de las que llegaron volando o
nadando y se adaptaran a los habItats ,sleños

ElIISI/lill/lep abulldall/uifollllOrlÓ lIuUaIlCOII/lè/o/s COlli aqucst

6 - Llacs de la Gran Falla Africana
Els llacs tambe son ecosistemes
arllats En aquests llacs de la falla del
Hrtt, fins el 95% de les especies de
peixos son endermques

6 - Lagos de Ja Gran Falla Africana.
Los lagos temtnen son ecostsremas
eisisaos En estos lagos de la falla del
Rlft hasta el 95% de las especies de
peces son enaennces

5.- Madagascar es una Illa
escindida del continent
Africa on mes del 80% dels
animals I les plantes son
endermcs

5.- Madagascar es una tste
escmcude del ccntmente
Africana donde mas del
80% de los anrmales y las
plantas son enaermcos

3 - Australia fa mes de 50 milions
d anys que esta separada dels
altres continents S hi troben
animals excepcionals marmters
que posen ous marruters
marsupials, ocells que no volen

3 - AustralIa hace mas de 50
mtüones de anos que esta
separada de los otras conrsterues
Se encuentran ammales excep-
oonetes metmteros que ponen
huevos mamderas mersuoteíes
aves que no vuelan

"

4.- Nueva Zelanda es una de las
ssíee mas entsques del planeta
Antes de la llegada del hombre no
habla mamderos terrestres En
ella viven algunas especies
consnderedee fosrfes vsvientes"

4 - Nova Zelanda es una de les
Illes mes antigues del planeta
Abans de I arn bada de l'home no
hi havia marruters terrestres HI
viuen algunes especies consr-
derades 'tossrls vivents'



TOTES LES
ESPECIES DEL
CO"PLEX DE
\I\D\G\SC.\R

ELSLÈ\llllS
Els lèmurs són primats primitius que
formen jlmtament amb els loris I el,
sàlass el subordre dels Prosimis
hn ~;)arèlXel' ra uns 60 milions
danyo i arribaren al seu màum
desel~\olupament al final del Teman
infcnor o Paleogen, fa uns 30--10
milions danvs. Després, en entrar en
competència amb el, autèntics simis,
\ an anar desapareixent de quasi TOT
arreu i van quedar relegats a
determinades regiOJ)s tropicals de
Madazascar. ÀSIa I Africa, \vui en
dia, l~s 24 espècies existents de
lèmurs viuen tan sols a )1adagascar i
Ics illes adjacents.

Lèmur negre
El lèmur negre, Lemur macaco, viu
a la selva tropical humida de
l'extrem nord-oest de Madagascar i a
les petites illes de Nosy Bé i Nasi
Komba, i es caracteritza per ser
l'espècie de lèmur que presenta un
dimorfisme sexual més accentual: els
mascles són complerament negres,
mentre que la coloració de les
femelles és bruna amb determinades
parts encara més clares, Té hàbits
arborícoles y és preferentmenT
crepuscular. S'alimenta de fruites,
fulles. brots tendres i flors, i forma
grups d'entre 4 i 20 animals que no
defensen un territori ben definit i en
els quals sol haver un nombre més
elevat de mascles que de femelles,
Encara que el seu hàbitat original és
la selva, el lèmur negre és capaç
d'adaptar-se a altres ambients més
oberts, i SO\IDtpenetra fins i tot a les
plantacions, la qual cosa fa que en
al suns llocs sigui caçat i perseguit

ü ,
com una plaga, Tanmateix, es una
espècie que es troba avui en perill
d'extinció i que està protegida pel
conveni CITES, conveni in-

ternarional sobre fi comerç des-
pèClfi amenaçades en el seu
apèndix l

gotO) és l'espècie més grossa de tota
la família dels lemúrids. ja que els
arurnals adults poden ambar a pesar
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fins a -1,5 kg. Yiu a la selva n'apical
hwmda de l'est de .vIada-gasear. així
com a la petita illa de ~os~
Mangabe, on va ser introduu a
principis dels anys 30 i on s'ha
adaptat perfectament. Arborícola i
crepuscular, s'alimenta de fruites,
fulles, nèctar i llavors, i generahnent
forma petits grups de no més de cinc
individus, si bé en ocasions es poden
formar agrupacions de fins a 15
exemplars. A diferència de la
majoria de lèmurs, que des del
primer moment porten les cries a
l'esquena. les femelles de lèmur de
collar deixen els seus petits a
l'interior d'un niu que ells mateixos
construeixen.
Aquesta espècie de lèmur es
reprodueix molt bé en captivitat,
però les seves poblacions salvatges es
troben en perill d'extinció a causa de
la progressiva desaparició de les
selves on viu, i per tant es troba
protegit pel conveni CITES en el seu
apèndix 1.
D'aquest lèmur existeixen també
dues subspècies: el lèmur de collar
vermell (Varecw variegata ntbra),
de coloració predominant negra i
vermella i que es troba tan sols als
boscos humits de la península de
Masoala, a la costa nord-oriental de
~1adagascaJ', i el lèmur de collar

D'aquest lèmur se'n reconeixen ducs
subspècies: el lèmur negre de Sclater
(Lell!u!' macaco jlClL'ij;'onslo que es
distingeix per tenir els ulls de color
blau i no presentar els característics
flocs de pèls a les orelles, i el lèmur
negre pròpiament dit (Lemur
macaco macaco), amb ulls bruns i
orelles peludes, que és el que es pot
veure a les nostres installacions 1 del
qual tenim quatre exemplars
provinents del Zoo de Colònia: Lex i
Lardo, clos mascles de 4 i 13 anys, i
Leni i Laura, clucs femelles de 5 i 7
aJlyS,

LemUl de co/lw,

Lèmur de collar
El lèmur de collar ([arecia varie-
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blanc i nesre (¡arecia iurieetuu
rariegatal· 'que és el que renim" a la
noma col·lecció I que està repre-
sentar amb tres exemplars: Kale I

Okra. dos mascles de dos aru s
d'edat pral inents del zoològic de
Iwrcross (Gran Bretan. al i Conny.
una femella de tres am s arribada del
Zoo de Colònia (~lem~l1\a).

Lèmur de Ma)otte
EI lèmur de Jíayotte (Lemur films
fita) 'ollenSlS) és una subspècie del
lèmur bru (Lernurlu/rus). Rep el seu
nom de la petira illa de Ma)otte.
pertanvent al arxipèlag de les
Comares. al nord-oest de Mada-
gascar. Es creu (jue va arribar allà
portat per l'home fa Ja uns quants
segles. però. en qualsevol cas, és
l'úmS lloc on pot trobar-se avui en
dia. Es un animal petit, d'uns -lO cm
sense comptar la cua, que és més
llarga que ci cos. Les parts dorsals i
la cua són de color bru, mentre que

la regió I enrral presenta Wl to més
ciar La cara éo blanca amL el front i

el museil nesres.
Corn la rnajona del, lèmurs. passa
gairebé lOt el remps damunt dels
arbres. on es mou amb una aran
agIlitat. Allà troba tor el "que
necessita per menjar. principalment
fulles I Inu tes. La proporoó en què
aquests dos aliments inter, enen en la
s,ela dieta la variant al llarg de ram.
Es acnu tant de dia com de IUt. però
molt més a primera hora del matí I

en caure la tarda.
\1ascles i femeUes SÓIl d'aspecte molt
semblant. Crien un cop l'an) i solen
tenir una o dues cries, després duna
gestació d'entre quatre i cinc mesos.
Els perns resten SOTa la protecció dels
pares fins a la seva maduresa als dos
anys d'edat.

Viuen en grups formats per un
promig de nou individus, però que
poden canviar la seva composició

Lemur de Majvlle.

d'ull dia per lalrre De legades es
reuneiven en assouaoons temporals
de fins a :30 arumals. Sembla ser que
aljllest5 grups no estan organitzab de

Lèmur de cua anellada
[I lèmur de cua anellada (Lemur
caua) és una excepció pel que fa als
costums característics de la resta de

Lemut de rua alleilada

manera molt estricta sinó que la
jerarquia de dominància és més aviat
relaxada i poc definida.
No existeixen àrees protegides a l'illa
de Mayotte, la qua! cosa ha suposat,
jrmt amh la caça i la destrucció dels
boscos, una amenaça pcr, a la
supervivència d'aquest lèmur. Es per
aquest motiu que està inclós a
l'Apèndix I de la llista d'espècies
protegides pel Conveni Internacional
sobre el Trafic d'Espècies Ame-
naçades (CITES).

Al Parc Zoològic es poden veure
actualment tres exemplars d'aquesta
espècie: un mascle cedit pel Zoo de
Jersey que conviu amb dues femelles
des de fa cinc anys. En aquests
moments, és també a la instal·lació
la darrera cria nascuda al nostre
parc,

lèmurs. És l'únic dels primats de
Madagascar que passa més temps al
terra que als arbres i, quall puja a
aquests, fa ús només de les branques
més gruixudes i horizontals. A part
d'això, es caracteritza sobretot per la
seva llarga cua d'inconfusible diLuix
a ratlles blanques i negres i que es
creu que utilitza com a ~enyal visual
per comunicar-se, La resta del cos és
de color gris clar en la part dorsa! i
blanc en el ventre i potes, La cara
presenta unes taques negres a! nas i
a! voltant dels ulls,

És un animal d'hàbits diurns, la qual
cosa el diferencia també de la
majoria dels lèmurs, i ocupa els
boscos caducifolis i les zones àrides
del sud de Madagascar. Allà busca el
seu menjar: tota mena de fulles,
brots, fruits, arrels i petits insectes.



Es desplaça en grups d' entre 5 I 30
mdr, idus organitzats en Jerarquies
separades de mascles i femelles.
essent sempre aquestes les
dominants.

La gestació dura entre quarre i CUlC

mesos i els naixements. bessons
normalment. tenen lJoc entre asost ie
novembre. la primavera a l'hemisferi
sud. EI seu nombre està disminuint a
la natura a causa de la contínua i
sistemàtica destrucció que pateixen
pb hoscos de Madagascar. Per tant.
consta també a l'Apèndlx J del
CITES.
És aquesta una espècie molt frequent
en captivitat, on es reprodueix amb
relativa facilitat. Ja fa molt temps
que una família de lèmurs de cua
anellada viu al nostre zoològic, OrI ha
criat arnb regulantat. Aquest grup
ha anat evolucionant amh l'arribada
de nous exemplars provinents
d'altres zoos i la marxa d'altres
nascuts aquí. En l'actualitat, el grup
consta de dues femelles i dos mascles
adults i sis joves nascuts durant els
darrers tres anys.

RÈPTILS I AMFIBIS
La fauna de rèptils i amfibis de l'illa
de Madagascar presenta tota una
sèrie de particularitats, producte de
la insularitat i de la seva història
geològica, que la fan extra-
ordinàriament interessant. Què
podem dir si no de la estranyesa que
ens provoca descobrir a tants milers
de kilòmetres del continent americà
anirnals tan propis del Nou Món com
són les iguanes i les boes o bé la
increíhle varietat de camaleons, que
representen la meitat de les espècies
existents actualment al món.
AquesTa sorprenent fauna té tres
procedències principals:

-En primer lloc, trobem les espècies
relictes, que habitaven l'antic
continent de Gondwana -que
comprenia el que actualment són
Amèrica del Sud, À frica, Índia,

Austràlia. lAntàruda I tarnbé
~Iadagascar- abans de la seva
desmembració. Es tracta d' un petit
nombre el"espèoes entre les quals es
troben les boes i Iguanes ja citades I

les tortugues aquàuques ([¡pn-
nochelts l. totes elles molt semblants a
les que viuen actualment a Amèrica
del Sud
-\lés tard. qyan 1IIIa ja havia quedat
separada d'Africa. van arnbar cenes
espècies que van trobar-se arnb un
territon insular amb gran varietat de
biòtops que els perrneteren expe-
nrnentar una gran radiació adap-
tativa, Aquest és l'origen de les 54
espècies de camaleons que viuen a
l'illa.
-En darrer terme, han existit in-
troduccions recents d'animals exòtics
a l'illa, com són les tortugues aquà-
tiques alncanes del gènere Pelusia,
torrugues de caixa africanes KinY:!Js
o la granota tigrina, de procedència
asiàtica.

Tal com podria esperar-se en un
ambient de marcades característi-
ques insulars, el nombre de gèneres i
famílies existents és baix, encara que
el nombre d'espècies és força impor-
tant, como ho prova ['inven-tari,
encara sense finahtzar; de la herpe-
tofauna malgaixa. la qual comprèn
ni més ni menys que 142 espècies
d'amfibis i 260 de rèptils amb una
proporció d'endemismes deI90%.

Davant d'un panorama faunístic ran
interessant, sen's plantejava el
problema d'establir els criteris en què
s'havia de basar l'elecció de les
espècies representants de la fauna
malgaixa a la nostra instal·lació. El
prirner de tots i primordial és el
conservacionista: unir el nostre esforç
amb el d'altres zoològics en la
reproducció d'espècies molt ame-
naçades, com la boa arborícola
Sanzinia madagascariensis, la boa
terrestre Acrantophis dwnerilli o bé
la tortuga estrellada Testudo radiata
justifiquen per si soles la construcció
de les nostres noves instal·lacions.

l'adquIsICió d'aquestes espèoes ami
en dia està controlada pels grups
coordinador, de la sel a reproducoó
en caprivuar. al, quals perral1len
alguns dels Zoo, me- preSl1glOsoi
Ladhesió a aque,ts programes de
ena éo lenta Ja que cal esperar c[ue
estiguin disponibles indi I Idus
excedents deis criats en ca pili itar.
cosa qur actualment no pasóa. Sens
dubte en futur proper totes aquestes
espècies passaran a augmentar la
nostra col·lecció: els nostres nous
terrans cstán pnncipalment dissen-
~ats amb aquesta idea
Sense oblidar r aspecte conserva-
eionista. hi ha una sèrie d'espècies
que. encara que no es troben en perill
d'extinció imminent, és molt inte-
ressant mantenir-les per tal de
millorar les tècniques de reproducció
en captivitat i assegurar així la seva
supervivència fora d'uns hàbitats
que, malauradament, pateixen cada
cop una pressió més forta a causa de
l' activitat humana. Les espècies
escollides són una rnostra repre-
sentantiva de les que poblen la gran
varietat de climes i paisatges de l'illa.
Hi ha representants de les zones
seques i poc arbrades del sud de
l'illa, com els llangardaixos de fran-
ges (Zonosaurlls l, i de la selva densa
i humida, com les granotes daurades
(Mantella li animals arborícoles com
els camaleons de Parson, terrestres
com les iguaneó Oplurlls, diumes de
bells colors com els dragons verds
Phelsurna i nocturns i críptics llro-
'platus, Tots en un medi que
reprodueix l'ambient en què es
mouen aquests animals quotidia-
nament i que permet admi rar la seva
bellesa al temps que ens desvetlla el
desig ?e lluitar per la seva super-
vivenoa.

AMFIBIS
Granota roja de Madagascar
Iiyscophus guineti
O. Anurs F. MinohíJids
La granota roja de Madagascar viu a
la selva humida tropical de l'est de

lilla I es caracteruza per la se- a
vistosa coloració que la fa molt
I isrble enmig del I erd que predo-
mina a la sel. a \que5ta carac-
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G/(/lIota roja de l/adu¡!Ulcar

ierísuca és un senyal d'advertència
per als seus depredadors ja que la
seva pell segrega un mucus verinós.
Presenta un cert dimorfisme sexual:
les femelles són molt rnés grans i
acolorides que els mascles.

Granoteta daurada de Mada-
gascar Mantella auranuaca
O. Anurs F. Rànids

Aquesta petita granota de no més de
3 cm de longitud viu a la selva
plujosa de muntanya i es caracteritza
pel seu color daurat, un senyal
d'advertència que indica als s~us
enemics la presència de toxines en la
pell. Forma petits grups que es
troben al terra de la selva, entre la

Gralloleta daurada de Madagascar

fullaraca o sota les branques i els
arbres caiguts. La reproducció té lloc
a l'inici de l'època de les pluges,
quan els ous dipositats al terra són
arrossegats a l'aigua en arribar les
primeres tempestes. Encara és
abundant a la reserva natural de
Perinet.
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RÈPTILS
Dragó diürn de les palmeres
Phelsumo mac/agascariells/s
O Esquamosos F. Cecòruds

Aquest dragó d acti, itat diurna I

COSTUms arhoricoles viu en el,
boscos. palmerars. plantacions I fino I
tot habitacles humans de vlada-
<Tascar les Se\ chelles i alnes peltte,
~Ies properes. ts respèoe més gran
de les 25 que formen el gènere. ja
que pot arribar als 2.j cm de
10n<TI!ud S'alimenta sobretot
d·a~ròpodeo i altres petits invcr-
tcbrars. i molt de tant en tant
mengen fruites dclces i madures. Leo
femelles ponen dos ous sota I escorça
dels arbres dos o tres cops lanv

Dragó de ella plana de Madagas-
car L'rap/otlls fimbria/liS
O. Esquamosos F. Gecònids
El dragó de cua plana, arborícola i
endèmic de Madagascar, viu a la
selva tropical humida i pot arribar, a
medir fins a 29 crn de longitud. Es

cal mantenir els mascles se parats per
tal devuar agressions.

És una espècie preoent en totes leo
zone- de bo-c hen conservat. encara
que la ,el a densitat é, ,empre molt
haiva ti evceprió duna localitat. la
resen a especial de \00\ \langabe.
una petlta dia en la qual é- molt
abundant Ja que Iu manqJlen el, seuo
prmcrpals depredadors.

penam en al gènere Opllll1lS
La Iguana malgaixa de collar me-urà
uns 1.j cm de longitud I \ IU a leo
-ahanes arbrades I zone, de ho-quina
del sud de l'illa. Presenta escates
espmooe~ i dures a la cua. És dium I
terrestre i salímcma de danròpodes
i altre, Ull crtebrats

En determinades /ones les ,el eo
poblacions són evpoliades per

Dragó de wa plunu de l!adagl/lcor

Iguana malgaixa de collar
Op/L/I1lS 9dL/I1lS
O. Esquamosos F. Iguànids

D¡agó dwrn de les palmeres

de costums nocturns i passa les hores
de llum immòbil sobre els troncs dels
arbres, totalment camuflat gràcies a
la seva coloració críptica. Igual qJle
els camaleons, es capaç de canviar de
color segons el substracte en qJle es
troba. Són territorials i en captivitat

Les iguanes constitueixen una
família de rèptils característica
d'Amèrica. Fora d'aquest continent
només existeixen poblacions relictes
a les illes de Fidji i Tanga, del
Pacífic, i a Madagascar, on es troben
set espècies diferents, sis de les quals

exportar-los com a animals de
terrari.

Camaleó de Parson
Chwllae/eo parsonni
O. Esquamosos F Camaleònids
La família dels camaleons es troba
extraordinàriament representada a
l'illa, que té gairebé la meitat de les
espècies existents en l'actualitat a tot
el planeta.
El camaleó de Parson és el més
voluminós de tots els camaleons.
encara que no el més llarg, tot i que
pot sobrepassar els 60 Cll1 de longi-

tud Presenta un ciar dimor-h-rne
-evual arè- que el mascle o-rema
ducs \ isto-e- prolongaoons na-al-
que fa -ervir en el, combat- nupcial,
l.e- íeruelle-. mé- petire-. -ón de
color \ erd maragda. molt diferent
del blau \ erdó, d~lo mascles. EI color
s'intensifica quan do- indi, Idus e,
troben. S'alunemen de grano in-ectes
I pents \ ertebrars. Tota la família
dels camaleònids es troba melosa a
lapcndr, 11 del CITES arnb la
finalitat de regular el tràfic
inremacional d aqL~estsanimals.

Zonosaure de quatre franges
ZOIlOSC/II1ï1S qlloC/,.ilineatlls
O. Isquamosos F Cordilids
A l'illa de vladaga"car hi ha dotze
espècies de cordílids, de les quals 11
són endèmiques.

El zonosaure de quatre bandes és un
llangardaix d'uns 25 cm de longirnd
crie viu a les zones seqJles del nord
de l'illa. Es diferencia d'altres
espècies del seu gènere per les línies
clares qJle recorren longitudinahnent
el seu cos. Com la majoria d'espècies
de cordílids. mos! ra als costats un
plec cutani pronunciat. És diurn i
s'alimenta a base d'insectes. cucs i
altres invertebrats. Són extraordi-
nàriament ràpids quan fugen
ci'algwl perill.

Boa arborícola de Madagascar
Sallzinia mac/agascarellsis
O. Esquamosos F. Boids

!gual/o lIIo!goa dr cO//GI.
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Aquesta boa endèmica de S1ada-
gasear V1U a la selva tropical humida
del centre i el nordest de l'illa,
generalment entre les branques dels
arbres i arbusts propers a rierols,
llacunes i basses de l'interior del
bosc. És nocturna i crepuscular i
S alimenta principalment de rat-
penats i ocells que captura als arbres
i crIe localitza gràcies als receptors de
temperatura crie té entre les escates
dels llavis.

Ylalgrat que és més abundant que
altres boes de ~1adagascar, actu-
alment es troba en perill d'extinció a
causa de la intensa deforestació de la
selva per a obtenir terreny per a
l'agricultura.

És ulla espècie protegida pel COI1\ eni
Internacional sobre el Tràfic
d'Espècies Protegides (CITES) en el
sm apèndix I: la seva reproducció ell
capti, itat està coordinada per un
gl'Up dc cria internacional.

Boa terrestre de Dumeril
Acranlophis dumerili
O. Esquamosos F. Boids
La boa terrestre, endèmica de
Madagascar, viu als boscos del sud i
el sudoest de l'illa, sempre a prop de
l'aigua. Pot arribar a medir 2 m de
lonzitud i s'alimenta de mamífers.o ,
ocells i altres petits vertebrats. Es
crepuscular I duram el dia descansa
a linterior de caus de mamífers, a
branques baixes o caigudes o entre
les arrels dels arbres.

ZOllosaare de quatre franges.

~questa serp ei troba en perill
devnncró per culpa de lexplotaoó
nagerada que pateixen els boscos de
I·dla. Per aquest motiu. la boa
terrestre de Dumeril es troba
protegida pel CITES al seu apèndix I
I la se' a reproduccró en capti, irat
està coordinada per un g¡'llp de cria
uuernacional

,,'alImenta de petIts mamífers I

ocells. a més és un consumat
e-peoahsta en la caça dels amfibis.
el, quals engolei, després de
desenterrar-los de la sorra
mujançant ma, imenrs del cap.
conducta crIe és molt esrran, a cn el
món dels ofidis.

1ft..
CI
:E
i
CI
1ft
III•too
1ft
O
Z
1ft..
III

Informació elaborada per:
Manel Aresté
Rafael Cebrián
Joaquim Laeueva -

Roa arborícola de Madagascar

Colobra de nas de porc
Lioheterodon madagascariensis
O. Esquamosos F. Colúbrids
Totes les serps de Madagascar
excepte lUla són endèmiques de l'illa.
~crJesta g¡'an colobra de més de 1,5
m, la més ,gran de l'illa, no és
l' excepció. Es una de les serps més
abundants de l'Illa i es troba
àmpliament distribuida en diversos
ambients Potser la seva carac-
terística més notable sigui el seu nas
aixafat. C%bl[¡ de nas de pare

Boa teuesre de /JI/fllell/.
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Lahellernl p, un del, ocell, me,
acolori" i I isioso- rlr la nostra
fauna. L'c-qucna r, rle color
ca,tall~ i ~ror. la part ventral è-.
blava. i e, torna verdosa amb
l'edat. la gola é, groga i liri, de
rull és dun intens color vermell.

Les ales punxegudes i Ics llargues
rectrius centrals de la cua acaben
de fer-lo totalment inconfusible.

EI bec és llarg i lleugerament
corbat, adaptat per capturar els
insectes de què s'alimenta. La
seva dieta es compon bàsicament
dinsectes voladors, sobretot
himenòpters (vespes. abelles.
etc.). essent aquesta preferència la
que Li ha donat el nom i una certa
mala premsa enrre els apicultors.

Aquest ocell sol posar-sc en grups
més o menys nombrosos en
branques d'arbres, reixes o filats
telefònics. des d'on captura
mitjançant una volada curta les
seves preses enmig d'un xivarri
considerable. Ocasionalment
també pot caçar a terra, tot i que
no és massa freqüent.

Una gran part dels insectes que
s'inclouen a la seva dieta podrien
provocar-li ferides en el moment
de ser ingerits, o fins i tot
intoxicacions, amb les toxines i el
sistemes d'inoculació que utilitzen
per defensar-se. Per evitar això,
abans d'empassar-se una vespa o
una abella. la colpeja i refrega
repetidament a una branca o una
superfície dura per tal de
desprendre'n el fibló i la vesícula
del verí. Sota el lloc on acostuma
a posar-se. se salen acumular les
egagròpiles que regurgiten, unes
boles allargades, de 2 cm de llarg
per 1 cm d'ample. compostes per

Ir- re-re, que no poden dizenr
dels insectes que mengen.

Labril erol no viu durant tol ram
a terrè- catalane-. De Iet. forma
part de la família dels meròpids.
que es distribueix per les zones
Iropicals el".\ frica i Asia, L espècie
que avui cm ocupa. l'abellerol
comú. arriba als Paisos Catalans
entre els mesos d'abril i maig. on
hi roman fi ns a fi nais er ago:ít o
principis de setembre. moment en
ql!è torna als quarters er hil em. a
l'Africa subsahariana. després
dhaver-se reproduït. ja que amb
larribada dels freds disminueix
considerablement el nombre
d'insectes.

Durant els mesos que passa entre
nosaltres, el podem observar en
zones que 110 sobrepassin els
1.000 m daltuud. sense gaire
presència arbòria. com ara
cnnrcus de secà, timonedes,
brolles de romaní. erc.

L abellerol nidifica en túnels que
ell mateix construeix en talussos i
terraplens de terra o sorra, tan
d'origen natural com artificial. En
alguns casos pot excavar el niu a
terra, però no és massa Irequcnt.
En la construcció de les galeries,
hi prenen part els dos membres de
la parella; treballant per torns van
excavant amb el bec mentre
retiren la terra amb les potes. Els
n ius poden arriba l' a tenir u na
longitud de fins dos metres i un
diàmetre d'entre 5 i 8 cm, amb
una cambra més ampla al final.
Per construir el niu poden treure
fins a 10 kg de terra.

i\ormalment nidifica en colònies
més o menys estables formades
per entre 5 i 12 parelles, tot i que
poden arribar ajuntar-se'n 40 o
50. EI 1976 va ser abs en ada a
l'Empordà una colònia composta
per unes 200 parelles, però això
ho podem qualificar de fet
excepcional.

'\ final- de maig o començament-
de jun. té lloc la posta. normal-
ment entre -I i "7 ous blanc, I sense
laque,. de forma arrorloruda
(~jx20 mill) que -ón po,ats. en
dies diferents. directament sobre
el terra del niu. sense cap llit
d'herba o de plomes. La incu-
bació dura entre 20 i ~:3 dies.
durant els quals els dos membres
de la parella es I an rellex ant. tot i
que sembla ser CIlle és la fcmella
qui hi passa més estona. Com que
comencen a covar cies que posen
el primer ou. els perits neixen en
dics diferents. la qual cosa
provoca que hi hagi ulla
diferència considerable de mida
entre el primer i lúlrim en sort ir
de rou.

Els polls neixen sense plomes i
amb els ulls tancats. però gràcies
a l'aport de proteïnes de la dicta
insectívora creixen de pressa i a
Ics tres setmanes d'edat comencen
a treure el cap del niu i a provar
Ics primeres volades quan tenen
un mes. Durant aquest període
ningú no s'encarrega de nerejar el
niu. de manera que shi van
amuntegant tot d'excrements i
restes dinsccres que poden
arribar a tenir més de 2 cm de
gruix, generalment hi ha
abundants larves d'insectes que
s'alimenten d'aquestes deixalles.
És per això que les colònies de
cria solen desprendre una fortor a
amoníac força desagradable.

Lna vegada els joves abandonen
el niu depenen dels pares durant
unes setmanes per aconseguir
l'aliment, fins que aprenen a
caçar en vol, temps durant el qual
es desplacen erràtica ment tot
esperant el moment de tornar cap
a l'Àfrica per passar l'hivern.

Jordi Fàbregas _



L'ABELLEROL
I/props aplllster
Classe: lus Ordre: Coracifonnes
[runí/m, Iferópld.s

Descripció: L abellerol é, un ocell de nuda
nlllJana un, 23 cm de long¡rud amb el bec
Uarg I lIeugcramem corbar les potes curtes I

le- ale, punxesudr- El que millor ens aluda a
.denuhrar-lo é, la \ li a coloraoó del seu
plomatge marró I g¡oc a I esquena blau a la
pan ventral I amb la gola groga

Alimentació: S alnnenta d msectes que sol
cdprurar al \ ol Té una mal cada prelerènoa
pe, Je, \ bpe, I les abelles

Reproducció: \,dl[,ca CII túnels que e\CRl a

dlmarer, en talussos de sorra o terra tova La
posta té lloc entre ímals de maig'
començaments de IWI\ , e,tà composta per -j-

7 ous La uuuhano dura entre 20 , 23 cues

Distribució: L abellerol és una espècre en
expansni Actualment cna al sud d'EUI opa
-dms la península lbènra és,absent a Galícia,
Gantàbna 1 els Pinneus-. dAsia Vlenor fins el
uord de l'Índw, al nord, sud d'Afllca
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ElSERYEI
\ ITERI\ \RI E\ L\
P\RC ZOOLOGIC

Els pam zoològics acompleiven
funciono ben conegudes de conser-
\ ació. im esngació I educació que són
dutes a terme pel personal qualificat
que e, troba al da, ant d aqueot tipus
dmsurucions tanmateix hi ha
tasques que no són tan conegudes i
que suposen la base del bon
Iunuonameru d'aquests centres. Lna
de les més importants és la que
realitza el servei veterinari. Cui-
dadors i conservadors s· encarre-guen
diànament de posar en coneixement
del servei veterinari qualsevol
anomalia observada en els animals

Les Iunnons que eo duen a terme
són. entre d altres medicina zeneral.
cirurzia. tractaments. m~dlclna
prevennva. histonals mèdics com-
plers de cada animal. aivi com
col·laboracions amb altres 1I15l1-

ruCIOIb din. esuzacró I cansen aoó

De forma habitual ell el Parc
Zoolòsic de Barcelona es reahrzen
controls rutinans de oang. \ acunes.
desparasiracions. radiografies
ecografies. segUIment de gestacions I

d'animal, nounats. necròpsies (és a
dir. autòpsies dels animals morts] I

per descomptat. les urgències dels
animals malalts o accidentats.

Els animals del Zoo no es deixen
agafar. ni tocar. ni molles vegades
prendrien sols leo medecines. per la

qual cosa en ocasions és necessari
urihtzar tranquil lirzant- I aneotèolc,
admimstrars amb dardo aUlOll1)eC-
rahle, . Aquests e' disparen a distancia
amb un rifle. pistola o sarbatana I

s autoinjecren de forma indolora en
en trar amb coruacre amb I" animal.
.\Irres \ e~adco el:, medi-caments són

adminisn~1ts amb l aigua o laliment.

De la mate: va manera es realitzen
[eines de laboratori cncanunades al
diagnòstic de malaries. la major pan
de Ics \ egades en centres externs al
Zoo. ,i bé les anàlisi, més urgents són
processades I analitzade, ~Inostrc
laboratori (allàlisis de sang. estudis
parasuològics etr.).

Encara que la cirurgia no és una
pràctica quotidiana en el Zoo. a

No és fàul"pwum 11 Ur! pft;ftz!lf.



To/s els allallaÚ, en aqaes/ cas 1111 llop, rebrllll/IQ aSSls/ellClllllldlV,dlla[¡/:ada

zreu. el seu c!Ja2:nÒSlIC i po,tcnor
~racrament pOl a~war tard. -\'1\]. un
bon plan ha d mcloure quarantena I

adiament d' arumals nous o malalts.
control paraollològlc (al men: 5 un
cop l'an: per cada grup o indmdu).
vacunacions, control de ruhcrculosi
(el Zoo de Barcelona està lliure
ci aquesta malalua gràcies a un
rigorós control rutinari). control,
sanitaris d animals tramesos a
I estranger rel isió de dietes. etc.

Tots els coneixements \ etermans que
han estat i seran adquints als parcs
zoolòncs són uulnzats en situacions
"limu amb algunes espècies en
perrll d e\tII1CIÓ Le, poblacions
d' algunes espècie, compten amb un
nombre dexemplar, molt escàs (ós
bru dels Pirineus. hn x. ázuila
imperial. etc. ) per la qual co~a les
lemes de cansen ació han d estar
associades a una bona zestió
sanuàna dura a terme per profe-
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La clrogla és po/ser la part mes delicada de ïtuenac oe/erlllà"a

És important la relació existent amb
altres institucions com les facultats
de Veterinària, Fanuacia i Biologia,
laboratoris i hospitals, així com els
acords amb les Universitats de
Saragossa i Barcelona per l'estada
d'estudiants de Veterinària que
desitgin adquirir coneixements de
medicina d'animals no domèstics.

ssionals amb experiència, El paper
del serveis veterinaris del Zoo de
Barcelona pot resultar molt
important.

Jesús Fernández
Veterinari del Zoo de Barcelona-

vegades resulta decisiva com en el
cas de fractures, biòpsies,
exploracions, etc, Per desgràcia
encara existeix gent que llença
objectes als animals (llaunes,
monedes, bosses, ... ) que en ocasions
suposen un grilli risc per als animals
i freqüentment requereixen cirurgia
per a la seva solució,

Tots els animals del Zoo estan
identificats mitj ançant di ferents
sistemes com microxips, tatuatges,
etiquetes, anelles, marques, etc,
D'aquesta manera es mantenen
historials mèdics de cada animal

mitjançant un sistema informatitzat
(ISIS MEDARKS) que és compartit
amb zoos de tot el món. Es disposa
d'una història mèdica de cada
arnmal minuciosa i precisa que
l'acompanyarà durant tota la seva
vida, De la mateixa manera hom
disposa d'un gran nombre de dades i
d'informació acumulada molt úul
per a la realització d'estudis
retrospectius.

Sens dubte el factor clau per al bon
funcionament del servei veterinari
del zoo és la medicina preventiva, ja
que un cop instaurada una malaltia Ell algUlls casos cal slIbs/lIl1lC la mare en la eura de les cnes
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CELEBR\CIÓ DEL 4art CO\-
GRÉs DE L'EZE \ BARCELO\A
El pasoat mes d' octubre. del dia 2.)
al 28 \ a celebrar-se a la nostra cmtat
el quan congrés regional europeu de
I" Associacró dEducadors de Zoos
(IZE) que rep el n?m dIZE i que
comprén Europa. Africa i lÜrient
\hqà
Com a gran esdex eniment. i per
primera \ egada en la història de
l'Associació. va celebrar-se una
reunió del Comitè Executiu de nZE
el dia abans que comencés el
congrés. la qual cosa ens ha permès
poder preparar i estructurar les
directrius del proper congrés
mundial que tindrà lloc a la ciutat de
Los AJlgeles (EE. L1J.). lanv 1991.

Com a fets mé, destacat- rrw ,"han
produu durant pi r-GngrfJ de-taquem
els segueJ1b:

-Presentanó de ponències per pan
de diferents congres5lore- sobre
temes educatius que eo \ an agrupar
en els apartats seguents: Educacró
per a la Cansen ació. Presentaoó de
programes de diferents Departa-
ments dEducació. Cursets de
divulgació i especialitzats i finalment
un grup en que es van presentar
diferents xerrades sobre dissenv
dinstallacions. avaluacró i activitats
complementàries.

-Discussió en petits grups sobre les
estratègres a portar a terme pels
Departaments d'Educació per tal de

fer més eficaç la noma tasca
educanva din, el marc de lEstra-
tègla vlundial del, Zoològics per a la
e on-er. ació. document recernmern
assunnr per j" \"oclació Inrer-
nacional de DIrector", de Parc,
ZoològIcs
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-Posra en comú dels grups de
discussió i elaboració de Ico con-
dusrons definim es

-\ isita a di fe re uts msutucions que es
dediquen a I"educaoó ambiental en
el nostre país, com el Pare \atural
del Delta del Llobregat. Centre
d'Estudis del Mar de Sitges. el Museu
de 1Ciència i el Museu de Zoologia.

Maria Josep Notó i Brullas

BARCElONA1993
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EL ZOO DE BARCELO\iA E\TRE
ELS'IlLLORS
Lassocranó ~DE\~-\'ï\U na
elaborar llil informe sobre l'estar dels
Zoos espam 015 que els classifica en
tres caregories. En la categoria A
-qlle comprèn els establiments que
responen a les exigències d un parc
zoològic modem- només s'hi troben
tres zoos: el de Barcelona, el de Jerez
I el de Madrid. L'informe considera
que aquests zoos desenvolupen les
funcions de conservació, educació i
investigació. Parlant del nostre Zoo
l'informe valora que "Ia gran
majoria d'animals es troben a

insrallacions de mida gran i rrnt-
Jana. S'ha mirar de mar un hàbuat
el més natural possible. incloent-hi
\Cgetació I mobiliari per que el,
animals Niguin enrreringurs."

ADE\A ha tingur en compre
especialment la realització de pro-
grames cie cria en captivitat i la in-
tensa activitat educativa del Zoo de
Barcelona

NEIXEN GRANOTES AMAZO-
NIQUES
Uns exemplars de l'espècie Dendro-
bates aurtüus, e'granota verí de
fletxa daurada", han nascut en les

msral lacions cie lexposinó "Dra-
gons" que la SOCIetat~D'O\ presenta
en el recinte del terrari, \queota
espèoe I altres semblants. onginànes
de l' Amazònia. són utilitzades pels
habitants d'aquelles terres per
en, en nar leo nenes i els dards de les
sarbatanes que fan oell ir per caçar.
ja que la sel a pell segrega un I erí
deb més potents que evisreiven a la
natura, La seva reproducció en
captivitat és força difícil : per aL\Òels
resultats daquesia pnmera
experiència es poden considerar tot
un èxit. ja que s'ha a~onseg¡üt criar
uns 90 exemplars. Es la primera
vegada que es reprodueix a Espan. a
aquesta espècie. inclosa en rapéndr,
II del COlli eni Inremacional sobre el
Tràfic d'Esppms e\menaçade5
(CITES),

Apart cie l'espècie Dcndrobates
outtuus, altres espècies igualment
curioses i difícils de reprocluir en
captivitat compten amb un programa

de reproducció -\iú doncs també e'
podran oh-er. ar al terran les cne,
(1' copèm, com Dendrobates tinc-
tonus I Dendrobate5 ql/inql/e-
tittatus. _\questeo dues espècies són
onginàries de la Cuaiana Francesa
Igual que D. ourotus. són ran vistose,
com I ennoses La 'el a reproducoó
en capnvitar. en canvi encara és més
complicada,

ELS BOLETS A lABAST DE
TOTHOM
EI passat més ci' octubre I an tenir lloc
rrrs cursets cie cap de setmana sobre
els bolets, orgamtzats conJuntamell1
per Zoo Club i l'escola de Natura
.,La Vola en el Parc Comarcal del
Castell de \lontesquiu, Els parti-
cIpants van aprendre a reconèixer les
diferents espècies de bolets així com
la sev a qualitat gastronòmica, tot
realitzant sortides cie recollecció i
posteriors sessions didentificació.-

El Zoo de Barcelona desiija expressar el seu agraïment a l'agència A. G.E. Fotostock per la seva

valuosa i desinteressada aportació de lesfotografies que if.lustren els articles dedicats a

Madagascar en aquest número de la revista Zoo Club, així com de les que fïguren al

retolament del complex de la selva de Madagascar a l'interior del Zoo.
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