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COM ESTIMULEM LES MENTS DELS ANIMALS AL ZOO DE BARCELONA?
Ana Isabel Soriano Giménez
Susana Serrat Navarro
L’ enriquiment ambiental es constitueix com una nova ciència que, poc a poc, s’ està incloent en la
rutina del maneig dels animals en condicions de captivitat. L’ enriquiment ambiental es defineix
com un procés per millorar la cura dels animals en condicions de captivitat, tenint en compte la
seva biologia comportamental i la seva història natural. És un procés dinàmic en el qual els canvis
en les instal·lacions i en les pràctiques de maneig tenen com a objectiu l’augment de les
oportunitats conductuals dels animals, mitjançant la manifestació dels comportaments típics i les
habilitats de l’espècie, promovent així el seu benestar animal.
Els principals objectius d’ aquesta nova tècnica són:
Augmentar el repertori comportamental dels animals.
Reduir les freqüències de comportaments anormals. Els tipus de comportaments anormals més
típics en condicions de captivitat són les estereotípies, que es caracteritzen per ser conductes fixes
en el temps i en l’ espai i sense cap objectiu o funció aparent.
Augmentar el número de comportaments típics de l’ espècie.
Aprofitar l’ espai de que disposen els individus a les seves instal·lacions.
Proporcionar benestar físic i psicològic als animals en captivitat.
Augmentar l’interès i l’educació dels visitants dels zoològics.
Conservar les espècies en perill d’ extinció.
L’ enriquiment ambiental és un terme que s’aplica a mètodes bastant heterogenis que poden anar
des del canvi en el grup social d’ un animal, fins a l’introducció de diferents tipus de joguines a les
instal·lacions.
Fins ara s’han descrit sis tipus d’enriquiments diferents que es poden aplicar a les diverses
espècies animals que trobem al Zoo:
1) Social. Implica canvis en la dinàmica social dels individus amb l’ objectiu de potenciar les
capacitats comunicatives d’ uns animals amb altres. Actualment, al Zoo trobem exemples dels dos
tipus d’enriquiment social següents:
Intra-específic: Procés de socialització de dues femelles, amb dues cries cada una, de lleó
(Pantera leo) amb la resta del grup.
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Inter-específic: Creació d’un nou recinte en el que conviuen dues espècies diferents: el Damalisc
de front blanc (Damalicus dorcas phillipsi) i el Rinoceront blanc meridional (Ceratotherium simum
simum) imitant el mateix paisatge que podem trobar en el seu lloc d’origen.

2) Ocupacional. Consisteix en la introducció d’objectes, que poden ser de naturalesa molt diversa,
amb l’ objectiu de potenciar les capacitats físiques i psicològiques dels animals. Com a exemple d’
aquest tipus d’enriquiment, s’ha dissenyat un mirall que es posa de forma temporal en les
instal·lacions de les dues espècies de mamífers marins: Dofí mular (Tursiops truncatus) i Lleó marí
de Califòrnia (Zalophus californianus), amb l’objectiu d’estudiar si els animals reconeixen la seva
imatge al mirall.

3) Físic. Són canvis relacionats amb el seu emplaçament, ja sigui a nivell d’instal·lació en general o
de mobiliari present en aquesta. Com a exemple aplicat d’aquest tipus d’enriquiment, el darrer mes
d’ octubre els ximpanzés (Pan troglodytes) del zoo van gaudir d’un nou espai, disponible gràcies a
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l’ ampliació de la seva instal·lació, on trobem nou mobiliari com són els troncs en posició vertical
amb escorça d’arbre als peus i un termiter, que té com a objectiu principal que els ximpanzés
fabriquin la eina idònia, a partir de les branques que li són facilitades pels cuidadors, per introduir-la
i extreure les llaminadures pels forats que té aquest nou element.

Un dia qualsevol, tot passejant pel Zoo, podem trobar nou mobiliari a les instal·lacions, tant de
caràcter permanent (pedres, troncs....) com de caràcter temporal (branques, cordes...) sempre
tenint en compte les adaptacions biològiques de l’animal al medi on viu, tal i com podem observar
a la instal·lació dels orangutans (Pongo pygmaeus), on les cordes i hamaques permeten veure el
desplaçament de tipus braquiació (locomoció amb les extremitats anteriors) característic d’aquests
animals. Unes instal·lacions on trobem representat de la millor manera aquest tipus d’ enriquiment,
ja que reprodueixen a la perfecció els hàbitats dels seus ocupants, són els terraris dels rèptils i els
amfibis, construïts pels cuidadors i que podem visitar al Terrari del Zoo.
4) Sensorial. Participa en el desenvolupament de les capacitats visuals, auditives, olfactives, tàctils
i gustatives dels animals. Com a exemple, amb l’ objectiu de potenciar el desenvolupament de l’
extraordinari sentit de l’olfacte que tenen els óssos bruns (Ursus arctos), el seu cuidador escampa
per les instal·lacions diferents tipus d’espècies (pebre de diferents tipus, canyella, orenga...) i
femtes procedents de diferents herbívors del mateix Zoo, o introdueix mobiliari que fa temps
formava part del decorat de qualsevol altre instal·lació.

5) Nutricional. Implica canvis en la dieta, tant a nivell d’ innovar amb el tipus d’ aliment com a nivell
de la presentació del mateix. Aquest tipus d’ enriquiment és el que es fa amb més freqüència amb
els animals del Zoo. Per exemple, als suricates (Suricata suricatta) se’ls produeix una variació en
la presentació de la seva dieta diària de cucs de farina, que va des de la introducció dins d’una
bola transparent o un tub de PVC amb forats, fins a la seva presentació en blocs de gel. A la
llúdriga (Lutra lutra), de la mateixa manera que a l’ espècie anterior, se li introdueixen canvis en la
presentació de la seva dieta diària de truites, mitjançant la inserció en un tronc amb forats a dins d’
un flotador o com un tipus de presa viva. Els primats també gaudeixen del seu enriquiment
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nutricional, amb l’ aliment presentat de diferents maneres dins de: rotllos de paper WC, boles de
roba, barrils de plàstic, vasos de cartró, globus congelats, etc...

6) Programes d’ entrenament. Contribueixen a la millora del desenvolupament de les capacitats
cognitives dels animals, fomenten la interacció positiva amb els cuidadors i faciliten les activitats de
maneig diari dels animals. També afavoreixen un aspecte bàsic com és el tractament veterinari,
controlant l’estrès que comporten les manipulacions rutinàries a les que estan sotmesos els
animals. D’aquesta manera, s’amorteixen amb major facilitat les situacions estresants degut a que
l’entrenament contribueix a disminuir l’ús de drogues anestèsiques. L’aplicació més clara que
trobem al Zoo d’ aquest tipus d’enriquiment, són els entrenaments mèdics que formen part del
programa de maneig diari dels mamífers marins: dofins i lleons marins.
Per a que un programa d’enriquiment tingui èxit, la col·laboració de tot el personal del Zoo és
imprescindible. Els jardiners, per exemple, proporcionen el material vegetal per a la seva
introducció a les instal·lacions, els cuidadors són els encarregats de que els animals tinguin
l’enriquiment de forma diària, els conservadors dissenyen i coordinen el funcionament d’aquests
programes i la compra del material necessari, els veterinaris avaluen el risc potencial dels objectes
d’entreteniment i els investigadors i els becaris s’encarreguen d’avaluar l’eficàcia del programa, així
com d’elaborar articles científics per a la seva publicació i divulgació.
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