
                 

 

 

 

         

               Aitor Borrajo, Sandra Franquet, Carlos Guzman 

 

 

  

                Treball de fi de Grau 

                Ciències Ambientals        

 

                 

                 

        

         

                   

 

              

 

 

                 

 

                           
                

In
v
en

ta
ri

 d
e 

la
 c

o
l·

le
cc

ió
 d

e 
fa

u
n

a 
d
e 

M
o

n
go

fr
a 

N
o

u
. 

A
u
to

rs
: 
  
A

it
o

r 
B

o
rr

aj
o

, 
 

S
an

d
ra

 F
ra

n
q
u
et

, 
C

ar
lo

s 
G

u
zm

an
. 

Institut de Ciència 

i Tecnologia Ambientals-UAB 

Inventari de la col·lecció de fauna 

naturalitzada de Mongofra Nou. 

 

Tutor: 

Martí Boada 

Professors: 

Martí Boada 

Jordi Duch 

Almudena Hierro 

Joan Rieradevall 

         Bellaterra, Febrer 2015 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

  

La vida només pot ser compresa mirant cap a arrere,  

però ha de ser viscuda mirant cap a avant. 

 

Sören Aabye Kierkegaard 
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ANTECEDENTS 

 

Les col·leccions de fauna naturalitzada han sigut un element que no ha tingut una sola 

funcionalitat designada al llarg de la història, han sigut peces decoratives durant segles fins 

ueàa àlaàil·lust a i àiààl e a e a i àdelà a io alis eà o e e àaà e e un ús didàctic i 

d e hi i i ,à oltài flue iatàta àpe àlaàfigu aàdelà atu alistaà ueà o stituei àl e fo àdeà
recerca sobre la fauna i la flora. El segle XX ha sigut un període en què les col·leccions de fauna 

han tingut una importància molt significativaàaàdife e tsà i ellsà so ial,àa ad i … àfi sàaà
meitats de segle. La decadència de les activitats cinegètiques com a activitat lúdica durant la 

sego aà eitatàdeàsegle,ààhaàse te iatàlesà ol·le io sàdeàfau aà atu alitzadaàai íà o àl hist i à
ofici de taxidermista a la desaparició. Destaca el fet que, mentre es desenvolupen tècniques 

d a lisiàdelàge o aà ueàpode ài fe i ài fo a i àpo la io alàaàpa ti àd u aàsolaà ost aàdeà
material genètic, les col·leccions de fauna naturalitzada amb un ús potencial  com a  reservoris 

ge ti sà aue àe àl o lit.à 

 

Laà ei e tà e essitatàd estudia àelsà a isàe àelàge o aàdeàlesàpo la io sàai íà o àlesà
o di io sàa ie talsàaàlesà ueàesta e àsot esesàa uestesàesàplas e àe àl i e e tàdeà

tècniques disponibles per inferir aquesta informació dels ecosistemes del passat.  (Doria et al., 

àEsti aàlaà o e t a i àdeàdi idàdeà a o iàat osf i àfaà à ilio sàd a sàutilitza tà
estomes de Metasequoia Miki. (M. Ponsà, 2003) Realitza un anàlisi citogenètic de les 

poblacions de lludriga (Lutra lutra à ei t oduïdesàalsàáigua ollsàdeàl E po d .à M.àBos hàet al., 

2005) Realitza un recull de possibles metodologies per obtenir mostres de material genètic 

a àu aàest at giaàdeà ost eigà oài asi aàpe àaàl esp ie.àEsàfaàespe ialàà fasiàen 

l e ist iaàdeàlesà ol·le io sàdeàfau aàiàdelà ost eigàdeàfe tesàiàp lsàalà a pà o àaà
estratègies de mostreig  de material genètic no invasives. 

 

 

 
Taula.1. Taula on es mostres els diferents estudis a partir de diferents mostres.  
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En aquest marc, es tracta la col·lecció de fauna naturalitzada present a Mongofra Nou.  

Mo gof aàNouà sàu aàfi aàu i adaàaàMe o a,àaàdi sàdelàPa àNatu alàdeà“ ál ufe aàd esàG auà
que va ser adquirida per en Fernando Rubió i Tudurí. La col·lecció de fauna p o àd u aà ela i  

deà iatgesàaàl Àf i aà ueà a à ealitza àelsàge a sà‘u i àiàTudu íàju ta e tàa àelsàge a sà
Botey. 

 

Els germans van néixer a una família de cinc germans, el cap de família era Marià Rubió Bellver 

(1862-1938), nascut a Tarragona i casat amb la senyora Maria Tudurí Monjo, nascuda a Maó. 

Els seus cinc progenitors van ser en Nicolau (1891-1981), Santiago (1892-1980), Marià (1896-

1962), Isabel Maria (1898-1977) i Fernando (1900-1994).  Els tres primers nascuts a Maó i el 

altres dos a Barcelo a.àPe ta ie àaàlaàpa tàaltaàdeàlaàso ietat,àelàpa eàe aàe gi e àdeàl e itàià
tots els fills van exercir estudis superiors. 

 

En Nicolau exercí de moltes professions al llarg de la seva vida, era arquitecte, dissenyadors de 

jardins, urbanista, també li fas i a aàl es iptu aàiàesta aà ela io atàa àelà ààdelà
periodisme la traducció i va deixar una àmplia obra literària consolidant-se com a figura 

important del noucentisme..  Va ser director de Parcs i Jardins de Barcelona i un cop va arribar 

deàl e ili a Maó el van anomenar fill il·lustre de la ciutat. 

 

D alt aà a daàelà e ja íàdeàlaàfa ília,àFe a do,àesà aàlli e ia àe àQuí i aàiàFa ia,à aà
fundar els Laboratoris Andrómaco (1924), aquesta empresa farmacèutica es va convertir en la 

primera multinacio alàespa ola.àVaàse àa àl itàd a uestaàe p esaàa àlaà ualà aàpode à
comprar la finca de Mongofra, un somni de joventut. En Fernando també destaca per una gran 

labor de mecenatges a la illa de Menorca. 

 

Els dos germans compartien una gran afició per la caça i els viatges, en concret la caça major. 

E àNi olauà aàdei a àdi e sesào esààe àlesà ualsàe pli aàlesàe pe i iesà is udesàaàl Àf i a,àjaà
siguin de tipus més estrictament cinegètic o més de logística i interacció amb els natius 

aquests relats es caracteritzen per estar escrits en clau de guia de viatges i consells a tenir en 

o pteàaàl ho aàdeà iatja àdeà a e aàalà o ti e tàaf i .àVaàse àe àa uestsà iatgesào àesà euà
que va adquirir la major part de la col·lecció.. 

 

El 1987 en Fernando va fundar la Fundació Rubió i Tudurí – Andrómaco, que la va presidir ell 

atei àfi sàlaàse aà o t.àEsàt a taàd u aàe titatàp i adaàse seà i àdeàlu e,à ueàt à o à
objectiu la divulgació científica i la promoció de la cultura. La fundació és la propietària de la 

finca de Mongofra, de  la biblioteca - a iuàdeàFe a doà‘u i àiàlaà ol·le i àdeàfau aàd estudi.. 

 

 

Situació geogràfica 
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La col·lecció es troba ubicada en la finca de Mongofra Nou, aquesta es troba en la illa de 

Menorca, concretament en la costa Nord-Est del municipi de Mao dins del Parc Natural de 

s ál ufe aàdesàG au. 

 

 

 

  

Fig.1 Mapa de Menorca on es destaca Mongofra. 
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2. OBJECTIUS 

 

L ào je tiuàp i ipalà sà ealitza àu ài e ta iàdeàlaà ol·le i àdeàfau aà atu alitzada,àdesàdeàu à
pu tàdeà istaàta o i ,àdelàse o à‘u i àiàTudu í.ààÉsàelàp i e àpasàpe àtalàd o i àelà a íàaà
altres estudis posteriors sobre la col·lecció, ja siguin estudis sobre les condicions ambientals de 

la zona i època, així com estudis genètics de les mostres de les espècies. 

 

Aquest inventari és el primer pas per tal de determinar quins valors poden estar associats a la 

ol·le i àd estudi.àEsà euà ueàlaà ol·le ió de fauna naturalitzada de Mongofra té potencial 

o àaà ol·le i àd e hi i i àià alàlaàpe aàa alua àelàpote ialài te sà o àaàja i e tàge ti .àEsà
duu a terme una diagnosi dels valors presents  a la col·lecció amb la posterior intenció de 

destacar-los generant un avantatge competitiu per les instal·lacions de Mongofra com a 

instal·lació turística, així com deixar constància dels possibles exemplars amb potencial de 

recerca. Per últim, aprofitant el context històric en el que es van produir les caceres així com el 

te psàpassat,àesàt àlaài te i àd estudia àelà a iàe àl he e uti aàdeàlaà o se a i àiàelà
naturalisme a Espanya. 

 

1-‘ealitza àu ài e ta iàta o i àdeàlaà ol·le i àdeàfau aà atu alitzadaàd e àFe a doàà‘u i à
i Tudurí a Mongofra Nou. 

1.1 Localitzar la totalitat dels exemplars naturalitzats que van resultar  dels viatges 

realitzats pels germans Rubió i Tudurí . 

1.2 Identificar  i classificar taxonòmicament tots els exemplars. 

 

2- Determinar quins valors associats té la col·lecció de fauna naturalitzada de Mongofra 

2.1 Caracteritzar els valors actuals de les col·leccions de fauna. 

. àIde tifi a à ui esà a ia lesàs àlesà ueà sài fluei e àe àlaà i uesaàdeà alo sàd u aà
col·lecció de fauna naturalitzada. 

  . àá alua àl estatàd a uestesà a ia lesàe àlaà ol·le i àd estudi.à 

 

3- Determinar quin paper han jugat les col·leccions de fauna naturalitzada i les activitats 

i eg ti uesàe àl he e uti aàdelàconservacionisme ambiental a Espanya i Catalunya durant 

el segle XX. 

3.1 Determinar la relació que hi haàhagutàe t eàlesàa ti itatsà i eg ti uesàiàl estudiàdeà
la fauna durant el segle XX a Espanya. 
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.  DIAGRAMA D’OBJECTIUS 
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3. METODOLOGIA  

Localitzar la totalitat de les peces de 

la col·lecció. 

Identificar i classificar 

taxonòmicament tots els exemplars. 

‘ealitza àl i e ta iàdeàlaà ol·le i àdeà
Mongofra Nou. 

Caracteritzar els valors actuals de les 

col·leccions de fauna naturalitzada. 

Identificar quines variables són les 
que més influeixen en la riquesa de 
alo sàd u aà ol·le i àdeàfau aà

á alua àl estatàd a uestesà a ia lesàe àlaà
col·lecció.  

Determinar quins valors associats té la 
col·lecció de fauna naturalitzada de 
Mongofra Nou. 

 

Determinar la relació que hi ha hagut 
entre les activitats cinegètiques i 
l estudiàdeàla fauna durant el segle XX 
a Espanya. 

Determinar quin paper han jugat les 
col·leccions de fauna naturalitzada i les 
a ti itatsà i eg ti uesàe àl he e uti aà
del conservacionisme ambiental a 
Espanya i Catalunya durant el segle XX. 

 

Objectius principals. 

Subobjectius. 
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Per tal de contextualitzar les caceres espacial i temporalment es duu a terme una recerca 

bibliogràfica de la literatura existent referent a les caceres dels germans Rubió i Tudurí.  

Ja que les publicacions literàries referents a les caceres són limitades, s'estableix contacte amb 

la institució que cataloga i custodia la documentació no publicada dels germans Nicolau Mª i 

Marià Rubió i Tudurí, una immensa col·lecció amb diversa documentació gràfica sobre els 

itineraris dels diferents viatges. 

 

Es realitza una entrevista a la presidenta d'aquesta institució, la Fundació N.M.i M. Rubió i 

Tudurí (d'ara en endavant la Fundació), la Sra Margarita Rubió per tal d' ampliar la informació 

contextual. 

També es realitza una entrevista a en Salvador Filella taxidermista i cap de col·leccions del 

Museu de Zoologia de Barcelona per tal de poder determinar una metodologia d'identificació i 

avaluació de l'estat de conservació, i en cas necessari proposar- eàu àd adie t. 

 

Cal destacar a nivell metodològic la importància de consultar als tècnics familiaritzats amb la 

zona, en el nostre cas, es tracta de la informació extreta dels correus intercanviats amb els 

tècnics del OBSAM (Observatori Socio-Ambiental de Menorca) sobre els grans dos tàxons als 

quals pertanyen la gran majoria d'exemplars que trobem a Mongofra: macromamífers i 

mol·luscs. 

 

MATERIAL 

El material utilitzat durant el treball de camp es pot dividir en material fungible i inventariable: 

Els requeriments de material fungible bàsicament es desprenen de la necessitat de dur a terme 

u àp o sàdeà etejaàià estau a i àdeàlesàpe esàe àpitjo àestatàpe àtalàd i e e ta àlaà ualitatà
est ti aàdeàlaàpeçaàai íà o à illo a àelàp o sàd ide tifi a i àta o i a. El material utilitzat 

és:  

 Bastonets de les orelles 

 Kit de pinzells 

 Espuma seca 

 Guants de làtex 

 Mascaretes 

 Bosses hermètiques 

D alt aà a daàte i àelà ate ialàutilitzatàta tàe àelàp o sàdeà ost eigàfotog fi ,à o àe àalt esà
etapes del procés de recerca. Així el material inventariable és: 

 

 Ordinador 

 Material d'oficina 
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 Màquina fotogràfica  REFLEX 

 Cinta mètrica  

 Tela blanca de fons 

 

3.1    Ela o a ió de l’i ve ta i 

Per poder dur a terme una diagnosi dels atributs i valors que puguin estar associats a les 

col·leccions de fauna naturalitzada i com han evolucionat aquests durant la història, és 

necessari inventariar els exemplars de la col·lecció. 

 

3.1.1          Selecció dels exemplars i codificació: 

Pe àtalàd esta li àu à a àdeàt e all,às esta lei à o àaà riteri principal de selecció tractar 

els exemplars pertanyents al grup dels cordats (filum Chordata) o vertebrats. 

El segon punt a destacar és la necessitat de referir-se a un exemplar que no està 

identificat taxonòmicament, o de diferenciar dos exemplars que pertanyen a la mateixa 

esp ie.àPe àtalàd àide tifi a ài di idual e tà adaàe e pla ài e ta iat,às esta lei ààu à
sistema de codis. 

Els elements del codi són dos: 

·         Una lletra: indica la inicial de la classe taxonòmica a la que pertany 

·         Un número: identifica individualment tots els exemplars dins de la mateixa 

classe. 

 

3.1.2           Identificació taxonòmica: 

Qua àelsàe e pla sào je teàdeàd a uestàestudiàesta àlo alitzatsàià odifi ats,àelàp i e à
pas és classificar taxonòmicament fins al nivell més concret possible les peces. 

“o i tàs utilitze à a a te ísti uesàdeà olo a i àià o fol gi uesàpe àide tifi a àfau aà
e te ada.àLaà ol·le i à ueàe sào upaà sàd u aàtipologiaà o eta,àt ofeusàdeà aça,àià

aquest fet limita molt les característiquesà isi lesàdeàl a i al,àju ta e tàa àelà
desgast de la coloració del pelatge que pateixen els exemplars naturalitzats. 

Degut a això hem basat la classificació taxonòmica en la combinació de 4 eines: 

·         Guiesàd ide tifi a i :àesde e e àelà e u sàp incipal per classificar fauna 

degut al detall amb que exposa els trets diferencials i el nivell de síntesi 

que presenta. 

·         Mesures biomètriques: Degut a la limitació de la identificació a partir de la 

olo a i àiàlaà o fologiaàdelà os,às utilitze àaquestes mesures o relacions 

entre aquestes. Ex: Relació llargada-amplada, longitud de les banyes... 
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·         Cohe iaàd eaàdeàdist i u i àa à iatges:às utilitzaà o àaà ite ià
complementari en cas de que hi hagi dos espècies candidates  per un 

exemplar i no es tingui prou informació de la peça per descartar una 

rigorosament. 

·         Co sultaàaàe pe ts:à e olli àlaàopi i àd e pe tsàe àelà a pàdeàlaàzoologiaàiàlaà
ta id iaàso eàlaàp opostaài i ialàd ide tifi a i àta o i aàpe età
completar-la i confirmar-laà o àaà aseàpe àdese olupa àl i e ta i. “.à
Filella i J.Sargatal, com verb.) 

 

  

3.1.3.           Disse  de l’i ve ta i 

Pe àtalààd e posa àd u aà a e aàsi t ti aàià isualàlaài fo a i à elati aàaà adaàe e pla àà
es selecciona la informació més adient amb la intenció de generar un patró de fitxa que 

doni una idea general del seu estat de conservació, així com de les dimensions, aspecte 

iàg auàd a e açaàdeàl esp ieàaàlaà ueàpe ta . 

Seguint la metodologia habitual per documentar fauna naturalitzada 

 

3.1.3.1 Selecció i organització de la informació exposada a les fitxes: 

á uestài e ta ià asaàl est u tu aàdeàlesàfit esàe àlaàGuia de campo de los grandes 

mamíferos de Africa “tua t,à .à“ o ga itzaàelà o ti gutàe à ai esàdeàlaàsegüe tà
manera : 

·         Classificació taxonòmica: resum dels principals nivells taxonòmics 

·         Ca a te ísti uesàfísi uesà: io et iaàge e alàdeàl esp ie,à olo a i àiàelsà
principals trets diferencials amb espècies properes. 

·         G auàd a e aça:à asatàe àlaàRedlist de la UICN (Unió Internacional per 

la Conservació de la Natura) 

·         H itatàià eaàdeàdist i u i :à euàdes ip i àdeàl ha itatà ueàsolào upa à
ià apaàdeàlaàdist i u i àgeog fi aàdeàl esp ie. 

·         Variabilitat intraespecífica: petit resum de les subespècies i varietats 

que es consideren majoritàriament acceptades per la comunitat 

ie tífi a.à“ utilitzaà o àaà ite iàlaà a ia ilitatà o side adaàpe àlaàUICNàià
per la majoria dels articles publicats . 

·         Estatàdeà o se a i :às esta lei en 4  categories en funció dels criteris 

e posatsàaàl apa tatà 3.1.1. 
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Es presenten també dos fotografies de cada exemplar en pla frontal i de 

perfil, seguint la metodologia habitual per  documentar col·leccions de 

fauna vertebrada segons Salvador Filella (com. verb.). 

 

3.1.3.2. Ordenació de les fitxes: 

Lesàfit esàs ào de e àa àelà ite iàdeàp o i itatààta o i aà asatàe àlaà
bibliografia consultada durant el procés de identificació. (Bibliografia) 

 

 

 

3.2    DIAGNOSI 

Es duu a terme una diagnosi dels potencials valors associats a la col·lecció de Mongofra. Es 

caracteritzen quins són els valors actuals de les col·leccions, per desprès identificar  les 

variables que influeixen de manera més directa en les funcionalitats d u aà ol·le i .à“ ha à
es ollitàt esà a ia lesà ueàs ààl estatàdeà o se a i àdeàlesàpe esà atu alitzades,àl e olu i à
delàg auàd a e açaàdeàlesàdife e tsàesp iesà ep ese tadesàaàl i e ta iàiàl o ige àdeàlesà
peces. 

 

3.2.1.           Estat de conservació: 

Les col·leccions de fauna vertebrada estan exposades a diferents factors que les 

deterioren (Barreiro et al, 1994): 

 Factors naturals: espai físic, humitat relativa, temperatura, il·luminació, 

contaminants químics i biològics. 

 Factors accidentals: vibracions, incendis, inundacions. 

 Factors humans: (manipulació, gestió, furt, vandalisme, obres, trasllats) 

 

De tots aquests factors, la col·lecció que ens ocupa ha estat exposada 

principalment a la pols, la humitat, temperatura, il·luminació i infestacions 

biològiques.  

En funció dels criteris exposats es classifica cada peça en un sistema de 4 

categories: estat de conservació molt dolent, .dolent, bo i molt bo. A la figura 1 es 

potào se a à ui sàha àestatàelsà ite isàpe àtalàdeà lassifi a àl estatàdeà o se a ió 

dels exemplars. 
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Criteris estat de conservació 

Molt bo No pressenten desperfectes, ni infestacions 

biològiques. El seu aspecte és molt semblant al 

del exemplar viu. 

Bo No presenten desperfectes, ni infestacions 

biològiques. El seu aspecte NO s asse laàalàdelà
exemplar viu.  

Dolent Presenten desperfectes lleus (com 

decoloració,...), i infestacions biològiques lleus. 

Molt dolent Presenten desperfectes greus (parts de la peça 

trencades,...) a part de desperfectes lleus, es 

manifesta la p ese iaàd i festa io sà iol gi ues. 

 

 

 

 

3.2.1.1.   C ite is d’avalua ió de l’estat de o se va ió 

“ utilitze àdosà ite isàpe à esu i à ui à sàl estatàdeà o se a ió segons el taxidermista 

Salvador Filella (com. verb.) : 

 

3.2.1.1.1           Infestacions biològiques: 

E istei e à e tesàfa íliesàd i se tesà ueàpa asite àlesà ol·le io sàdeàfau aà
atu alitzada.àE à o etàesàt a taàd u sà ole pte sà f.àDermestidae, gènere 

Anthrenus) necròfags que mengen restes de teixit sec, molt abundant en les 

col·leccions de fauna vertebrada. 

ái í,às a aluaà isual e tàlaàp es iaàoà oàd a uestsào ga is esàiàlaàse aàde sitatà
a nivell visual per tenir una primera aproximació de l estatàdeàlaàpeça. 

 

3.2.1.1.2.           Semblança amb exemplars vius: 

Pe àtalàd i teg a àelàdete io a e tàp o o atàpe àlaàhu itatà elati a,àlaà
te pe atu a,àlaàil·lu i a i àiàlaà a ipula i àalàlla gàdelàte psàs utilitzaàlaà
comparació visual amb fotografies dels exemplars vius, es compara la coloració del 

pèl o plomatge i les característiques morfològiques. 

En funció dels criteris exposats es classifica cada peça en un sistema de 4 

categories: estat de conservació molt dolent, .dolent, bo i molt bo. 

 

Taula 2. Quadre resum dels criteris del estat de conservació. Font: elaboració pròpia 
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3.2.1.2. Protocol de neteja 

“ esta lei àu àp oto olàdeà etejaàpe àelsàe e pla sà ueàp ese ti àu àestatàdeà
o se a i à oltàdole tàp o o atàp i ipal e tàpe àl a u ula i àdeàpolsàiàlaà
a ejaàd a uestaàa àelàsa àa se i atà ueàa tiga e tàs utilitza aàpe à

preparar els exemplars en condicions asèptiques: 

1.                    Treure la pols més superficial amb un pinzell de punta flexible, en 

direcció de les plomes o el pèl. 

2.                     ‘e tatàa àdollàd ai eàaà ai aàp essi ,às utilitzaàu àaspi ado àa àel 

flux invertit per bufar, sempre en direcció de les plomes o el pèl. 

3.                     ápli a i àd espu aàse aàso eàlaàpeça. 

4.                     Deixar actuar 10 minuts. 

5.                     Retirar amb cotó fluix, en direcció del pèl o ploma. 

Cal destacar a nivell metodològic la importància de prendre mesures de 

protecció contra la possible intoxicació amb partícules de sabó arsenical. Si es 

preveu estar en un entorn tancat netejant exemplars naturalitzats fa més de 

30 anys  és probable que aquests estiguin preparats amb sabó arsenical com 

agent asèptic. És habitual aixecar partícules de pols barrejat amb aquest 

contaminant mentre es duu a terme el protocol abans descrit.  És molt 

recomanable  protegir les vies respiratòries amb una mascareta i utilitzar 

guants de làtex per mantenir contacte físic amb els exemplars.( Salvador Filella 

com. verb.) 
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3.2.2           G au d’a e aça 

Esàduuàaàte eàu aàdiag osiàdelàg auàd a e açaàdeàlesàesp iesài e ta iadesàte i tàe à
compte la categoria que liàassig aàlaàUICNàiàlaàe olu i àd a uestaà lassifi a i àfi sàalà
o e tàa tual.àTa àesà o side aà o àaà ite iàlaà a ia i àe àl eaàdeàdist i u i àfi sà

aàl a tualitat, agafant com a referència temporal la data aproximada de caça dels 

exemplars. En les fit esàs usaàelà odiàdeà olo à ost atàaà o ti ua i ,àpe àtalàd ide tifi a à
elàg auàd a e açaàe à ueàesàt o aàl esp ieàestudiada.  

 

 
 

  

  

Fig. àDiag a aàdeàlaà atego iesàdelàg auàd a e açaàsego sàlaàUICN.àFo t:àUICNà‘edlist. 
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3.2.3 Origen  
La disponibilitatàdeàdo u e ta i àd o ige à sàu aàdeàlesà a ia lesà sài po ta tsàaàl ho aà
d esta li àelàpote ialàdeà e e aàdeàlaà ol·le i .àE àelà ost eà as,àlaàdo u e ta i àd o ige à oà
esà o se aàadju taàaàlesàpe es,àpe àta tàs haàhagutàdeàdu àaàte eàu aà e e aàper tal de 

suggerir les àrees de caça més probables per a cada exemplar de la col·lecció. Es fan servir les 

àrees de distribució de les espècies, la cronologia dels viatges realitzats pels germans Rubió i 

Tudu íàiàlaà e e aààd i di isàaàl a iuàfotog fi  pe so alàd e àFe a doà‘u i à ueà ela io i àlesà
peces amb  una referència temporal o  espacial.  A continuació es mostra un exemple del 

uad eào àesà ost aàl eaàdeàdist i u i àa tualàdeàl espe ies,àl eaàdeà açaà sàp o a leàai íà
o àu aàfotoàdeàl a iu històric del Sr Fernando Rubió i Tudurí. 

 

 

 

 

 

 

 

Taulaà .àTaulaàE e pleàdeàl eaà sàp o a leàdeà aça.àFo t.àEla o a i àp pia 
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3.3.         Valors associats a les col·leccions de fauna naturalitzada 

Es duu a terme una anàlisi de quina ha sigut la trajectòria de les col·leccions de fauna 

naturalitzada durant la història, com han canviat els valors associats a aquestes i quins valors 

són els que són presents a la col·lecció que es tracta en aquest estudi. 

Esà ealitzaàu à uidatgeàd a ti lesàpu li atsàsobre les col·leccions de fauna vertebrada i el seus 

usos,àfe tàespe ialà fasiàe àelsà alo sà ela io atsàa àl aug e tàdeàlesàt i uesàdispo i lesà
per estudiar el material genètic que hi ha hagut a la segona meitat del segle XX, i les 

aplicacions que pot tenir relacionat amb noves disciplines com la genètica de la conservació.  

U aà egadaàs ha à a a te itzatàelsà alo sàasso iatsàa tual e tàaàlesà ol·le io sàdeàfau aà
atu alitzadaàesàp o edei àaàa alua àdeà a e aài teg adaàl estatàdeà o se a i ,àg auà

d a e açaàiàlaài fo a i ào ige àpe àtalàd ide tifi a àelsàusosàpote ialsàdeàlaà ol·le i à
d estudi,àfe tàespe ialà fasiàe àide tifi a àelsàe e pla sà ueàp ese ti à elle iaà o àaà
reservoris genètics. 
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4. CRONOLOGIA DELS VIATGES 

  

El primer viatge de cacera al continent Africà va ser l'any 1922, més en concret el desembre de 

1922 i el gener de 1923, a la zona del Riu Gambia i Senegal. El grup que conformava l'expedició 

estava format pels germans Nicolau i Fernando Rubió, Josep Botey i Ramon Duran Reinals. Van 

iniciar el trajecte a Tambacounda, passant per Missira, el Riu Nierko, Dialakoto, Niokolokoba, 

Mako, seguint el Riu Gambia i acabant a Dakar. 

 
 

 Figura 3. Itinerari primer viatge. Font. Elaboració pròpia 
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L'any 1925 Nicolau va realitzar el seu segon viatge acompanyat per Joan Mirambell i els germans 

Josep i Joan Botey. Van sortir de Dakar i van passar per Niamey, Say, Tany, Níger, el Riu Mekrou, 

seguint el Riu Níger avall amb tren per acabar la ruta a Dialokoto. 

áàa elàd a uestsàdosà iatgesàià asatàe àlesàe pe i iesà is udesàià o ei e ent adquirits, Nicolau 

va escriure el que seria la primera guia de caceres en català - Ca e es a l’Àf i a t opi al  – que 

esà aàpu li a àl a à . 

 
Figura 4. Itinerari segon viatge. Font. Elaboración pròpia 
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En el transcurs de 1932 els germans Nicolau i Fernando juntament amb Josep Botey van realitzar 

un tercer viatge, aquesta vegada la finalitat no va ser la cacera, sinó la cerca d'aventures en una 

terra que en aquell context era salvatge i desconeguda. Així doncs van recórrer més de 8000km 

des d'Argel a Níger a través del Sàhara en un camió al que anomenaven <Barcelona>. 

Van passar per Ghardaia, Reggan. Una vegada van creuar la frontera algerina-sudanesa el viatge 

va prosseguir a través de la Vall de Tilemsi, Tabankort i el pou de Taberrichat. A Níger van estar 

a Gao, Barà, Tillabery, Niamey, Say, el riu Mekrou, per acabar a Dahomey. 

Nicolau també va escriure un llibre on recull les aventures del viatge - “aha a-Níge  -. 
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El quart viatge de cacera realitzat per Nicolau i Fernando l'any 1935 va ser a la zona del Riu 

Gambia. Degut al context Europeu i les condicions que es vivien en aquell moment Nicolau no 

va poder tornar a l'Àfrica fins el 1955 acompanyat per la seva dona, en un viatge d'un altre caire 

, caracteritzat per la tranquil·litat. 

 

 

Figura 5. Itinerari tercer vitae. Font. Elaboración pròpia 
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Al darrer viatge, al 1973, els germans Rubió i Tudurí van anar acompanyats de les seves mullers 

a Kenia. 

Figura 6. Itinerari quart viatge. Font. Elaboració pròpia 
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5. INVENTARI TAXONOMIC  

 

0.Introducció 

 

La col·lecció de fauna que es pot observar a la finca de Mongofra Nou a Menorca, seu de la 

fundació Rubió i Tudurí – Andròmaco, consta de peces de grans mamífers africans, una 

ol·le i àdeà ala ologia,àlaà ajo iaàd a uestesà los uesàs àd o ige à a íàiàdeàzo esàt opi als,à
e t eàlaà ol·le i àta às hiàt o e àdosàe e pla sàdeà ptils.à 

 

Laà ol·le i àdeàlaà ualàesàt a taàaàl i entari, té un origen molt dispers. Gran part de la 

col·lecció la composen cranis de mamífers africans. Majoritàriament són trofeus de caça que 

elsàge a sà‘u i àiàTudu íà a e àa o segui àdu a tàlesàse esà a e esàpe àl Àf i a,àaà itja sàdelà
segle passat. 

 

En aquestes expedicions els acompanyaven dos companys, ens Botey també germans. Aquests 

també posseeixen una gran col·lecció de trofeus de caça, la qual la gran majoria està exposada 

a un museu de Premià de Mar. Tot i que aquesta col·lecció no consta dintre d a uestài e ta i. 

 

La col·lecció es troba repartida per les diferents sales de la casa, a mode de exposició, tot i que 

oàhià o staà apàta getaàide tifi ado aàa àelà o àdeàl e e pla à iàllo àdeà aça.àáàlesà asesà
a e esàdeàlaàfi aàta às hiàt o aàu a part de la col·lecció. 

D alt aà a daàta às hiàhaàe posatsàu à apàdisse atàdeàu à i o e o tà eg aàiàu àdeàu à ou,à
aquest últim presenta una orella tallada, i això ens indica que aquell bou havia participat a les 

corregudes de toros de la plaça de bous de Mongofra. A més a més també hi ha entre la 

ol·le i àu àe e pla àdeà o od il,àu i atàaàlaà atei aà asaàa e aào àta às hiàt o e àu aà
part de la col·lecció de cranis, citats anteriorment.  

Laà ol·le i àta à o staàd ausà atu alitzades,àa uestesàpe à an ser una donació que va fer 

el pagès de Mongofra Vell a la fundació. Aquesta col·lecció estava en molt mal estat, ja que la 

tenien desada a un magatzem en molt males condicions. 

 

Laàpe aà sà ep ese tati aàdeàtotaàlaà ol·le i à sàu àlle à atu alitzatàd entre 2-3 anys. 

Ta às hiàt o e àpe esàdeàpa tsàdeàfau a,à ueàfa àfu io sàde o ati es,à o àa aàpotesà
d elefa t,àullalsàd elefa t,àullalsàdeàu àg a àdep edado àaf i ,àet . 

La col·lecció malacològica, consta de unes 30-40 peces, la majoria closques presenten grans 

dimensions. Aquesta part de la col3lecció però, no esta inclosa al inventari, degut al grau de 

o ple itatàd ide tifi a i .à 
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Els criteris de selecció per tal de triar la fauna a inventaria es basen en que puguin tenir un 

interès genètic en posteriors treballs sobre els exemplars, ja que es poden extreure mostres, 

com ara el pèl o ós per tal de extreure informació genètica de les poblacions, alhora de 

i te ta àdes o i àlesà o di io sàa ie talsàdeàlaà po aàe à ueà a àse à açades,àjaà ueà oàs haà
d o lida àelsàa sàe à ueà a àse à açadesàlesàpe esàdeàlaà ol·le i .à 

 

La col·lecció de aus que hi trobem van ser incloses al inventari per el mal estat de conservació 

e à ueàesàt o a e .àEsà aà eu eà o e ie tà ueàesà ealitzesàu aàtas aàdeà illo aàdeàl estat de 

conservació de les peces, amb el fi de que també estiguin exposades a les sales.  

 

áàlesàfit esàdelài e ta iàs hiàt o aàu aàsele i àdeàlaài fo a i à sà elle a tàdeà adaàpeça.à
Cada fitxa consta de la mateixa informació classificada en diferents quadrants. 

áàlaàpa tàsupe io àes ue aàdeàlaàfit aàhiàhaàelà odiàd ide tifi a i àdeàl esp ieàseguida e tàdelà
o à o úàe à atal .àálàp i e à uad a tàest àlaà lassifi a i àta o i aàdeàl esp ie,àe àelà

quadrant de sota hi ha les característiques físiques p i ipals.ààTa à o ste àd u à apaàdeàlaà
se aà eaàdeàdist i u i àiàu aà euàdes ip i àdeàl h itatàe à ualàse làt o a.à“eguida e tààhià
haàelàg auàd a e açaàe à ueàesta àl esp ieàa tual e t,à ep ese tatàa àelà odiàdeàlaàUICN,àià
el estat de conservació de la peça, segons un criteri més subjectiu. A més a més també hi ha un 

llistat de les subespècies que es reconeixen de cada espècie. 

  

 

En aquesta taula resum podem veure esquemàticament el tàxon del qual pertany cada 

e e pla ,àelà odiàd ide tifi a i à o espo e tàaàlaàfit aàdeàelài e ta i,àelà o àe à ie tífi àdeà
adaàesp ie,àl estatàdeà o se a i àdeàl e e pla àiàelàg auàd a e açaàe à ue es troba 

l esp ieàa tual e tàaà i ellà u dial,àsego sàelà odiàdeàlaàUICN.à 
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TAXON CODI NOM CIENTÍFIC ESTAT DE 

CONSERVACIÓ 

GRAU 

D’AMENAÇA 

Cl. Aus     

O. strigiformes   

f.titonidae 

 

A1 T. Alba (Scopoli, 

1769) 

Molt dolent 

 

LC 

f. strigidae A5 A. Flammeus 

(Pontoppidan, 

1763) 

Molt dolent LC 

O. 

falconiformes 

f. falconidae 

A2 F.peregrinus 

(Tunstall, 1771) 

Molt dolent LC 

O. 

pelecaniformes 

f. ardeiae 

A3 I.minutus 

(Linnaeus, 1766) 

Molt dolent LC 

 A6 A.cinerea 

(Linnaeus, 1758) 

Molt dolent LC 

O. 

coraciiformes, 

f. meropidae / 

O. 

Passeriformes, 

f. oriolidae 

 

A4 M.apiaster 

(Linnaeus, 

1758)/ O.oriolus 

(Linnaeus, 1758) 

Molt dolent LC 

O. galliiformes 

f. phasanidae 

A7 A.rufa (Linnaeus, 

1758) 

bo LC 

Cl. Mammalia     

O. artiodactyla 

f.bovidae 

M1, 

M2, 

M17 

A.melampus 

(Liechtenstein, 

1812) 

bo LC 

Ssp. petersi : 

VU 

 M6 T. Oryx, (Pallas, 

1766) 

bo LC 

 M7, 

M8, 

M9 

T. buselaphus, 

(Pallas, 1766) 

bo EN 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Erik_Pontoppidan
http://es.wikipedia.org/wiki/1812
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 M10 K.ellipsiprymnus, 

OGILBY, 1833 

bo LC 

 M11 N. granti, 

BROOKE, 1872 

 

bo LC 

 M18 T. imberbis  

(Blyth, 1869) 

bo NT 

 M13 B. primigenius dolent LC 

 M15, 

M16 

S. caffer 

(Sparrman. 

1779) 

Molt bo LC 

 M18 T. imberbis 

(Blyth, 1869) 

Molt bo NT 

 M19 N. granti 

(Brooke, .1872) 

Molt bo LC 

O. carnivora 

f. mustelidae 

M12 M. martes Molt dolent LC 

f.felidae M14 P.leo Molt bo VU 

O. 

perissodactyla 

f. 

rinocerontidae 

M5 D. bicornis bo CR 

Cl. Reptilia     

O. squamata 

f. elapidae 

R1 N. kaouthia 

(Lesson, .1831) 
Molt dolent LC 

O. crocodrilia 

f. gavialidae 

R2 M. cataphractus 

(Gray, .1844) 

Molt dolent  CR 

 

La taxonomia és la ciència que classifica els organismes en grups, segons característiques 

similars o que els diferencia entre ells. El ordre de classificació és el següent Regne, Fílum, 

Classe, Ordre, Família, Gènere i Espècie, sent Regne el més ampli i Espècie el més específic. 

Taula.4. Inventari de les peces de la col·lecció, ordenats per ordre i família. Font: Elaboració pròpia. 
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Talà o àesàpotà eu eàe àlesà ost eàfit es,às haà o e çatàpe àlaà lasse.àáà o ti ua i àesàfa àu aà
breu explicació dels diferents taxons que es poden veure en la col·lecció de fauna naturalitzada 

de Mongofra. 

 

1. Mammalia 

 

Son una classe de vertebrats que es caracteritzen per ser homeoterms, la presencia de pèl i de 

gl dulesà a a iesàa àlaà ueàs ali e te àlesà ies.àU aà a a te ísti aàta àú i aàdelà
mamífers és que la mandíbula està formada no és per el os dentari, també és característica 

exclusiva l a ti ula i àd a uestàosàa àelà a ià osàes ua osal .àTotsàelsà a ífe sà
des e dei e àd u àa a tpassatà o ú,à ueàesàpod iaàdata àdeàfi alsàdelàT i si ,àfaà sàdeà à
ilio sàd a s.à 

 

1.1 Artiodactila/ Cetartiodactila 

 

Elsàa tiod tilsà sàa uellào d eàd a i als ungulats que tenen un nombre parell de dits a les 

extremitats, aquest ordre inclou 235 especies, repartides en 10 famílies. El artiodàctil més 

a ti àesà e u taàaàl Eo ài fe io .àElsàCeta ioda tilsà sàelà ouào d eà Mo tgela d,à à
que avarca el antic ordre dels Cetacea i dels Artiodàctils en un de sol. 

 

1.1.1 Bovidae 

 

Família que conté els toros, les ovelles, els antilops, les cabres i similars. Aquesta 

família es caracteritza ja que tots tenen una alimentació estrictament herbívora. Tant 

els mascles com les femelles tenen un parell de protuberàncies òssies en el crani, que 

poden ser més o menys evidents. Un altre característica comú és que tots ells són 

remugants, i com a tal, tenen els estómac compartimentat, concretament en 4 parts , 

el reticle, el llibret, el quall i el rumen.    
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M1                                                impala I 
Classe:    mamalia  
Ordre:     artiodactyla 

Família:   bovidae 

Gènere:   Aepyceros 

Espècie:   A.melampus (Liechtenstein, 1812) 

 

 

Característiques físiques: 
Pot arribar a fer una altura de a la creu  fins a 
90cm. El pes dels mascles pot arribar a 65kg, 
mentre que el de la femella pot arribar als 45kg. 
Té un cos esvelt i de color marró clar a la part 
superior, mentre que les parts inferiors com ara el 
coll, el pit, la barbeta i el ventre tenen un color 
blanc. Presenten un plomall de color negre just 
per sobre de les peülles, i a les potes posteriors 
presenta una línia vertical fosca.  Els ulls són grans 
i les orelles primes i afilades. Els mascles són els 
únics que presenten banyes, , son primes i en 
forma de lira, poden fer entre 80-90cm de 
longitud i presenten anellament destacable. 
 

 

Hàbitat : 
Viu a boscos poc densos amb la presència de molta llum, i 
a àaiguaàalà olta t,àta àse làt o aàaàlaàsa a aà.àNoà
s adaptaàgai eà àaàlaà alo àse a,à sàpe àai à ueà oltsàso i tàà
el trobem a la ombra.  

 

 

Variació interespecífica: 
Esà e o ei e àfi sàaàsisàsu esp iesàd i pala. 

- Aepyceros melampus melampus, present a Sud-
àfrica. 

- Aepyceros melampus johnstonii, present a Malawi. 
- Aepyceros melampus katangae, present a Uganda. 
- Aepyceros melampus petersi, present a Angola i 

Namíbia, presenten unes marques negres a la cara. 
- Aepyceros melampus rendilis, present a Kenia.  
- Aepyceros melampus suara, present a Tanzania. 

Es diferencien per les diferents marques que presenten al 
cos. 
 

G au d’a e aça: 
LC: Preocupació menor (UICN) 
 
VU: vulnerable (UICN), només la subespècie de 
cara negra. 

Estat de conservació de la peça: 
Bo. 
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M2                                                                           Impala II 
Classe:    mamalia  
Ordre:     artiodactyla 

Família:   bovidae 

Gènere:   Aepyceros 

Espècie:   A.melampus (Liechtenstein, 
1812) 

 

 

Característiques físiques: 
Pot arribar fer una altura de ombro fins a 
90cm. El pes dels mascles pot arribar a 
65kg, mentre que el de la femella pot 
arribar als 45kg. Té un cos esvelt i de 
color marró clar a la part superior, 
mentre que les parts inferiors com ara el 
coll, el pit, la barbeta i el ventre tenen un 
color blanc. Tenen un plomall de color 
negra a les potes per sobre de les 
peülles, i a les potes posteriors té una 
línia vertical fosca. Té els ulls grans i les 
orelles primes i afilades. Els mascles són 
els únics que disposen de banyes, son 
primes i en forma de lira, poden fer entre 
80-90cm. de llarg i presenten crestes 
accentuades.  
 

 

Habitat : 
Viu a boscos poc densos amb la presencia de molta llum, i amb 
aiguaàalà olta t,àta àse làt o aàaàlaàsa a a.àNoàs adaptaàgai eà
bé a la calor seca, és per això que molts cops al trobem a la 
ombra. 

 
Àrea de distribució: 
 

Variació interespecífica: 
Es reconeixen fins a sis subespèciesàd i pala. 

- Aepyceros melampus melampus, present a Sud-àfrica. 
- Aepyceros melampus johnstonii, present a Malawi. 
- Aepyceros melampus katangae, present a Uganda. 
- Aepyceros melampus petersi, present a Angola i Namíbia, 

presenten unes marques negres a la cara. 
- Aepyceros melampus rendilis, present a Kenia.  
- Aepyceros melampus suara, present a Tanzania. 

Es diferencien per les diferents marques que presenten al cos. 
 
Estat de conservació de la peça: 
Bo. 

G au d’a e aça: 
Preocupació menor (UICN) 
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M6                                             Anta; Cast: Eland común 
Classe:            Mammalia 

Ordre:            Artiodactyla 
Família:         Bovidae 

Subfamília:   Bovinae 

Gènere:        Taurotragus 
Espècie:   T. Oryx, PALLAS, 1766 
 

 
Característiques físiques: 
Alçada en la creu 1,78 cm, pes entre 590-680 
kg, podent arribar fins els 900 kg. Aparença 
bovina, coloració marró, costats uniformes o 
amb ratlles, grup de pels en el front dels 
adults, papada prominent que comença en la 
gola; banyes grans (73-111cm) massisses, 
lleugerament divergents i tirant-se cap 
enrere, espiral apretades en la meitat basal. 

 

Àrea de distribució: 

 

Habitat : 
Esplanades obertes i sabanes, boscos secs de 
mopans, selves clares i praderies; algunes 
vegades es poden trobar fins els 4.500m. 

G au d’a e aça: 
Localment vulnerable en Uganda i Ruanda. 
LC, preocupació menor, UICN. 

Variació intraespecifica: 
T.o oryx (Eland del Cabo) es pot trobar des de la 
Reserva de caça de Giants Castle i el Nord de la 
província del Cap, fins al Zambeze i el Nord del 
Sud-estàd Àf i a.àEsà a a te itzaàpe àl a s iaàdeà
ratlles en els adults. 
T.o livingstonii des de el Zambeze fins a Tanzània 
i Angola. Color més profund, de 6 a 10 ratlles 
blanques verticals en els costats. 
T.o pattersonianus es troba des de Tanzània 
central, Kenya, fins el riu Tana cap el Oest de 
Ruanda (Kagera) i Uganda. És lleugerament més 
RUFO, amb ratlles blanques; freqüentment te 
CHEURON incomplet blanc a traves del front. 

Estat de conservació de la peça: 
Bo. 
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M7                                              Acèfal bucèfal 

Classe:            Mammalia 

Ordre:            Artiodactyla 

Família:         Bovidae 

Subfamília:   Alcelaphinae 

Gènere:        Alcelaphus 

Espècie:   T. buselaphus, PALLAS, 1766 

 

 

Característiques físiques: 

Alçada en la creu 120-145 cm; pes 130-205 kg. 

La creu és més alta que la gropa; cap 

extremadament llarg i estret, la regió frontal 

desenvolupada cap a dalt en un peduncle ossi 

que creix en el APICE del crani; coloració molt 

variable de pard fins rogenc brillant. Les banyes 

també són molt variables depenent de la 

subespècies.  

Àrea de distribució: 

 

Habitat : 

Paratges oberts i matorrals clars, particularment en 

paisatges ondulats o en sabanes altes arbòries, però mai 

en matorrals densos ni en les bores subdesèrtiques del 

Sàhara. 

Variació intraespecifica: 

A.b buselaphusI No dàd Àf i aàesà aàe ti gi àl a à . 

A.b tora esàpotàt o a àe àelàEàdeà“uda àiàNàd Eti pia. 

A.b swaynei ko ka àCe t eàd Eti pia. 

A.b cokey (Kongoni) Sud de Kenya i Nord de Tanzània. 

A.b caama (khana) es troba en la regió del Cap i en el 

Kalahari. 

A.b major ka ki àesàt o aàe àelàOestàd Àf i a. 

A.b lelwel del Xat fis a la zona de Turkana. 

A.b lichtensteinii d Àf i aàCe t alàiàs est àpe àelà“ud-est 

del continent. 

G au d’a e aça: 

El A.b swayneii està extingit a Somàlia. 

EN, en perill, UICN. 

 

El A.b tora CR, en perill crític, UICN. 

 

Estat de conservació de la peça: 

Bo. 
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M8                                             Acèfal bucèfal 
Classe:            Mammalia 

Ordre:            Artiodactyla 
Família:         Bovidae 

Subfamília:   Alcelaphinae 

Gènere:        Alcelaphus 
Espècie:   T. buselaphus, PALLAS, 1766 
 

 
Característiques físiques: 
Alçada en la creu 120-145 cm; pes 130-205 
kg. La creu és més alta que la gropa; cap 
extremadament llarg i estret, la regió frontal 
desenvolupada cap a dalt en un peduncle 
ossi que creix en el APICE del crani; 
coloració molt variable de pard fins rogenc 
brillant. Les banyes també són molt 
variables depenent de la subespècies. 

 
Àrea de distribució: 

 

Habitat : 
Paratges oberts i matorrals clars, particularment en 
paisatges ondulats o en sabanes altes arbòries, 
però mai en matorrals densos ni en les bores 
subdesèrtiques del Sàhara. 

Variació intraspecifica (½): 
El grup occidental (major i afines)(des de Senegal 

fins el Xat, Camerun i República Centreafricana) es 

caracteritzen per la seva gran mida, color sorrenc 

ombrejat en la part davantera de les potes; les 

banyes són gruixudes i massisses en forma de U en 

la base (61-69.8cm) 

El grup centra (lelwel, tschadensis, roosvelti, 

jacksoni)(Xat, República Centreafricana, Nord del 

Camerun, Cordafàn, Bahr-el-Ghazal, Uganda i Kenia 

Lla àBa i jol .à“e lsàpotàdisti gi àpe àl e t e adaà
longitud del seu cap i el peduncle frontal i el color 

rogenc, les banyes són divergents cap enfora, fins a 

un punt molt limitat en forma de V.(61-66.3cm) 

El Tora es troba en la zona del Nil blau i te un color 

pard molt pàl·lid. 

 

G au d’a e aça: 
El A.b swayneii està extingit a Somàlia. 
EN, en perill, UICN. 
 
El A.b tora CR, en perill crític, UICN. 
 

Estat de conservació de la peça: 
Bo. 
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M9                                             Acèfal bucèfal 
Classe:            Mammalia 

Ordre:            Artiodactyla 
Família:         Bovidae 

Subfamília:   Alcelaphinae 

Gènere:        Alcelaphus 
Espècie:   T. buselaphus, PALLAS, 1766 
 

 
Característiques físiques: 
Alçada en la creu 120-145 cm; pes 130-205 
kg. La creu és més alta que la gropa; cap 
extremadament llarg i estret, la regió 
frontal desenvolupada cap a dalt en un 
peduncle ossi que creix en el APICE del 
crani; coloració molt variable de pard fins 
rogenc brillant. Les banyes també són molt 
variables depenent de la subespècies. 

 
Àrea de distribució: 

 

Habitat : 
Paratges oberts i matorrals clars, 
particularment en paisatges ondulats o en 
sabanes altes arbòries, però mai en matorrals 
densos ni en les bores subdesèrtiques del 
Sàhara. 

G au d’a e aça: 
El A.b swayneii està extingit a Somàlia. 
EN, en perill, UICN. 
 
El A.b tora CR, en perill crític, UICN. 
 

Variació intraespecifica(2/2): 
Elà“ a ei Estàd Eti piaàià“o lia àdeà olo à
marro xocolata, els dos són els més petits i les 

seves banyes són molt petites, formant un 

pa tesis,à aigutsàso eàelsà ostatsà ua àse lsà
veu de front.(46-51cm) 

El Cokii (des de Kenia fins a Tanzània central) 

color pard sorrenc, banyes curtes (48-59.6cm) 

i gruixudes, formen una corba inclinada cap 

els costats.  

 
 

Estat de conservació de la peça: 
Bo. 
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M                                                    A tilop d’aigua 
Classe:      Mammalia 

Ordre:       Artiodactyla 
Família:    Bovidae 

Subfamília: Reduncinae 

Gènere:   Kobus 
Espècie:   K. ellipsiprymnus, OGILBY, 1833 
 

 
Característiques físiques: 
Alçada a la creu 120-135 cm; pes 160-273 kg. Pel 
gruixut, amb colors que poden anar del pard 
sorrenc a tonalitats més fosques, orelles grans i 
arrodonides, blanques per dins amb les puntes 
negre. Collar blanc sota la gola. Potes més 
fosques amb un anells blanc sobre els cascs. Les 
banyes són llargues (76-91,2cm) i pesats, 
di e ge tsàe àlaà ase,às ai e ue à apàe e eàià apà
amunt en una corba senzilla. 

 

Àrea de distribució: 

Habitat : 
Zones boscoses, esplanades inundades, fins i 
totàe àtu o sàped egososà oàs a ostu e àaà
t o a àllu àdeàl aigua. 

Variació intraespecifica: 
K.e. desfassa s e te àdesàdeàEti pia,àKe aàfi sà
a Tanzània central. Es caracteritza per que te 
u àa plià e ho à la àe àllo àd u aà a aà
en forma decreixent en la gropa. 
K.e. ellipsiprymnus sol ser de colors més clars 
que els desfassa, es reconeix per una forma 
decreixent en la gropa de color blanc amb les 
natges fosques, es pot trobar al SE del 
continent. 
Lesàduesàsu esp iesàs hi ide ,àalàllarg de la 
zona oriental del Rift, Dar Nacio Nairobi a prop 
del cràter Ngorongoro. 

G au d’a e aça: 
Totàià oàesta àe àpe ill,às ha à istà eduïtàe à oltesà
zones, eliminats en algunes localitats, però 
continuen ben representats en parcs i reserves. 
 
LC, preocupació menor, UICN 
Estat de conservació de la peça: 
Bo 
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M17                                                               Impala III 
Classe:    mamalia  
Ordre:     artiodactyla 

Família:   bovidae 

Gènere:   Aepyceros 

Espècie:   A.melampus (Liechtenstein, 1812) 

 

 
Característiques físiques: 
Pot arribar fer una altura de ombro fins a 
90cm. El pes dels mascles pot arribar a 65kg, 
mentre que el de la femella pot arribar als 
45kg. Té un cos esvelt i de color marró clar a la 
part superior, mentre que les parts inferiors 
com ara el coll, el pit, la barbeta i el ventre 
tenen un color blanc. Tenen un plomall de 
color negra a les potes per sobre de les 
peülles, i a les potes posteriors té una línia 
vertical fosca. Té els ulls grans i les orelles 
primes i afilades. Els mascles són els únics que 
disposen de banyes, , son primes i en forma de 
lira, poden fer entre 80-90cm. de llarg i 
presenten crestes accentuades. 
 

 

Habitat : 
Viu a boscos poc densos amb la presencia de m
iàa àaiguaàalà olta t,àta àse làt o aàaàlaàsa a a.àNoà
s adaptaàgai eà àaàlaà alo àse a,à sàpe àai à ueà oltsà
cops al trobem a la ombra. 

 
Àrea de distribució: 

Variació interespecífica: 
Es reconeixen fins a sis subespèciesàd i pala. 

- Aepyceros melampus melampus, present a 
àfrica. 

- Aepyceros melampus johnstonii, presen
Malawi. 

- Aepyceros melampus katangae, presen
Uganda. 

- Aepyceros melampus petersi, present a An
Namíbia, presenten unes marques negres a
cara. 

- Aepyceros melampus rendilis, present a 

- Aepyceros melampus suara, present a Tanz
Es diferencien per les diferents marques que presen
al cos. 
 

G au d’a e aça: 
Preocupació menor (UICN) 

Estat de conservació de la peça: 
Bo. 
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M11                                                   Gasela de Grant 
Classe:      Mammalia 

Superordre: Cetartiodactyla 

Ordre:       Artiodactyla 
Família:    Bovidae 

Subfamília: Antilopinae 

Gènere:   Nanger 
Espècie:   N. granti, BROOKE, 
1872 
 

 
Característiques físiques: 
Alçada a la creu 76-89cm; pes 55-
80 kg. Gasela de constitució 
pesada. Taques negres en el 
morro; ratlles blanques en els 
laterals de la cara. Taca blanca en 
la gropa, limitada en la cuixa per 
una banda negre nalgar. Parts 
inferiors blanques. Banyes 
llargues (56-80,6 cm) i molt 
robustes en la base, fortament 
anellades, suaument corbades 
cap enrere, per acabar corbant-
se cap endavant. 

 

 
Àrea de distribució: 

Habitat : 
Esplanades obertes amb unaà e taà ua titatàd a ustos;à
també en paratges de matollars espessos però mai e herbes 
altes. En el Nord de Kenia se les troba en zones àrides 
semidesèrtiques. 

Variació intraespecifica: 
G.g lacuum es troba en Etiòpia. 
G.g brighti  se làpotàt o a àaàUga da. 
G.g raineyi en Somàlia i Nord de Kenia. 
G.g petersi es pot localitzar a la costa de Kenia prop del riu 
Tana, te les banyes estretes i menors que la resta, quasi 
rectes i la taca blanca de la gropa es troba dividida en dos. 
G.g robertsi  la trobem des de el Golf de Speke fins les 
esplanades de Loita, te les banyes àmpliament divergents, 
amb les puntes cap avall. 

G au d’a e aça: 
 
 
LC, preocupació menor, UICN 

Estat de conservació de la peça: 
Bo. 
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M13                                                                        Bou domèstic 

 
Classe: Mammalia 
Ordre: Cetartiodactyla 
Família: Bovidae 
Gènere: Bos 
Espècie: B. primigenius ssp.taurus 

(Linnaeus. 1758) 
 

Característiques  físiques: 
Els bous són remugants relativament 
grans, de cos robust i que pesen  750kg 
de mitjana, tot i que aquest valor varia 
de 150 a 1350kg entre les més de 900 
races existents. La longitud mitjana 
sense la cua és de 250cm i una  alçada 
fins al a creu de 120 a 150cm. Es 
caracteritzen per tenir unes banyes 
buides per dins que poden assolir una 
mida considerable, a més d'una 
pell gruixuda que pot ser treballada per 
aconseguir cuir. El bou és una espècie 
domesticada  fa mil·lennis  i és aquesta 
selecció  artificial la responsable de 
trobar una  alta variabilitat de 
morfologia i coloració. La subespècie 
taurus presenta parcialment neotènia i  
banyes menys desenvolupades  com a 
tret diferencial amb el seu avantpassat. 
. 

Variabilitat intraespecífica:  
Actualment es considera que els bous  domèstics (ssp. taurus) 
descendeixen  d u àa a tpassatà o úàl u àeu opeuàoàB. 
primigenius primigenius ja extint. Existeix un  altre bòvid asiàtic, 
elà e ú lassifi atà o àaàB.p. indicus descendent del B.p. 
namadicus elàpa e tàasi ti àdeàl u . 

Hàbitat i àrea de distribució: 
Actualment és un animal domesticat, 
o sàs asso iaàalsài d etsàaào àe istei à

activitat antròpica. 

G au d’a e aça:  
LC (Preocupació menor) 
 

Estat de conservació:  
Dolent 
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M15                                                                      Búfal africà 

 
Classe: Mammalia 
Ordre: Artiodactyla 
Família: Bovidae 
Gènere: Syncerus 
Espècie: S. caffer  (Sparrman. 1779) 
 

Característiques  físiques: 
El búfal cafre té una alçada fins la creu 
entre 1-1,7 m i de longitud dorsal sense 
la cua fa entre 2,1-3,4 m. Pot pesar fins 
a 900 kg. Presenta unes banyes molt 
desenvolupades amb una curvatura cap 
a dalt, la distància entre aquestes pot 
ser fins a 1 m en mascles. 
El pèl presenta una coloració marró 
fos àoà eg eàià sàd es assaàlo gitud,à
o sàs alla gaàaàl e t e àdeàlesà

orelles.  
Com la major part dels bovins, el búfal 
africà també presenta dimorfisme 
se ual,àse tàlesàfe ellesààd u aà
coloració més clara i amb unes banyes 
més reduïdes. Els mascles maduren als 
5 anys mentre que les femelles als 8. 

Hàbitat i àrea de distribució: 

 

Variabilitat intraespecífica: 
Actualment es distingeixen  4 subespècies de búfal: 

 S. c. nanus 
 S. c. brachyceros 
 S. c. caffer 
 S. c. aequinoctialis  

G au d’a e aça:  
LC (Preocupació menor) 
 

Estat de conservació:  
Bo. 
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M16                                                                       Búfal africà 

 
Classe: Mammalia 
Ordre: Artiodactyla 
Família: Bovidae 

Gènere: Syncerus 

Espècie: S. caffer  (Sparrman. 1779) 
 
 

 

 

Característiques  físiques: 
 
El búfal cafre té una alçada fins la creu entre 1-1,7 
m i de longitud dorsal sense la cua fa entre 2,1-3,4 
m. Pot pesar fins a 900 kg. Presenta unes banyes 
molt desenvolupades amb una curvatura cap a 
dalt, la distància entre aquestes pot ser fins a 1 m 
en mascles. 
El pèl presenta una coloració marró fosc o negre i 
sàd es assaàlo gitud,à o sàs alla gaàaàl e t e à

de les orelles.  
Com la major part dels bovins, el búfal africà 
també presenta dimorfisme sexual, sent les 
fe ellesààd u aà olo a i à sà la aàiàa àu esà
banyes més reduïdes. Els mascles maduren als 5 
anys mentre que les femelles als 8 anys. 

Hàbitat i àrea de distribució: 

 

Variabilitat intraespecífica: 
 
Actualment es distingeixen  4 subespècies de búfal: 

 S. c. nanus 
 S. c. brachyceros 
 S. c. caffer 
 S. c. aequinoctialis 

G au d’a e aça:  
LC (Preocupació menor) 

Estat de conservació:  
Bo. 
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M18                                                                         Cudú petit 

 
Classe: Mammalia 
Ordre: Artiodactyla 
Família: Bovidae 
Gènere: Tragelaphus 
Espècie: T. imberbis  (Blyth, 1869) 
 

 

Caracterísitques  físiques: 
El cudú petit és un antílop que es 
caracteritza  per presentar banyes 
espiralades que poden fer entre 50-70 
cm de longitud. Aquest cudú presenta 
dimorfisme sexual, en molts aspectes de 
la biometria. 
La longitud dorsal està entre 135-180 cm, 
e t eà ueàl àalçadaàfi sàaàlaà euà sàdeà

95-105 cm als mascles i una mitjana de 5 
cm més petita en femelles.  Els mascles 
poden pesar de  92-108 kg i les femelles  
56-70 kg.  
Un altre tret característic del cudú és la 
coloració grisosa del pelatge marcada per 
una franja blanca en direcció dorsal, 
s o se e àe t eà -14 ramificacions 
gairebé perpendiculars que baixen  fins la 
part ventral. 

Hàbitat i àrea de distribució: 

 

Variabilitat intraespecífica: 
 
No es distingeixen subespècies de cudú petit. 

G au d’a e aça:  
NT (Quasi amenaçat) 
Tendència  poblacional decreixent. 
 

Estat de conservació:  
Bo. 
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1.1 Carnivora 

 

á uestào d eàs a o e e àai íàpe àdes e di àd u aàlí iaàe oluti aàd a i alsàadaptatsà
p i ipal e tàaàlaài gesti àdeà a ,àta tàsià o àl esp ieàe à o etàteàlaàcarn com a 

ali e tàp i ipalà o àsià o.àLesà a a te ísti uesàp i ipalsàd a uestào d eàs àlaàp ese iaà
deà àdits,à o àaà í i ,àe à adaàe t e itatàiàlaàp ese iaàd u pesàes olades.àTe e àelsà
canins molt desenvolupats, així com els molars i els premolars amb marges esmolats. La 

seva configuració dental es de 2 canins i 6 incisius en cada maxil·lar. 

 

1.1.1 Mustelidae 

 

Família dels mustèlids, tenen 5 urpes corbades no retràctils en cada pota, la majoria 

han desenvolupat glàndules anal, molt similar a la de les mofetes. Un altre tret 

a a te ísti à sàlaàpe diaàdeàlaàsego aàpa tàsupe io àdelà ola .àDepe e tàdeàl esp ieà
tenen entre 28-38 dents. 
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M12                                                                         Marta 

 
Classe: Mammalia 

Ordre: Carnivora 

Família: Mustelidae 

Gènere: Martes 

Espècie: M. Martes (Linnaeus. 1758) 
 

 

Característiques  físiques: 
 
La Marta fa aproximadament 22cm 
d alçadaàaàlaà euàià  longitudinalment 
delà apàaàl e t e àdeàlaà uaà. 
Els exemplars adults pesen 1,5 kg de 
mitjana. Presenta un cap petit amb musell 
allargat, de cos prim. Si la comparem amb 
altres espècies de mustèlids la Marta té 
les potes  relativament llargues  i el pèl 
presenta  una coloració marró fosc 
excepte al pit  i a la cara  que és més 
groguenc.  
De la seva dentició es pot destacar uns 
canins molt desenvolupats, adaptats a una 
dieta carnívora. 

 

Hàbitat i àrea de distribució: 

 

Variabilitat intraespecífica: 
 Es coneixen  8 subespècies  de Marta: 

 ssp borealis 
 ssp latinorum 
 ssp lorenzi 
  ssp. notialis 
 ssp. ruthena 
 ssp. uralensis 
 ssp minoricensis 

 

G au d’a e aça:  
LC (Preocupació menor) 
 

Estat de conservació:  
Dolent 
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1.1.1 Felidae 

 

Esà a a te itze àpe àlaàse aàdietaàdeàgai e àe lusi a e tà a ,àp o i e tàd a i alsà
vius que prèviament han caçat. Tots ells, a excepció del guepard, posseeixen urpes 

retràctils que poden guardar en les baines. Els felins tenen una cap reflectant darrere 

laà eti aà ueàs a o e aàtapetu àlu idu .àá uestaàfa íliaàta àteàu aàe el·le tà
oïdaàse tàelàseuà a gàd audi i à à opsàsupe io àalàdelsàhu a s,àlesàse esàpode àgi a à
independentment. En quan a la llegua, tenen les papil·les centrals amb unes petites 

espines que serveixen per pentinar el pel.  
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M14                                                                                     Lleó  

 
Classe: Mammalia 
Ordre: Carnivora 
Família: Felidae 
Gènere: Panthera 
Espècie: P. leo (Linnaeus. 1758) 
 

 

Característiques  físiques:  
El lleó és el segon felí vivent més gran del món. 
Presenta extremitats potents i una robusta 
mandíbula dotada amb canins de  8cm 
aproximadament. 
La coloració  pot anar des del beix clar fins a 
tonalitats de marró i groc vermellós, la part 
i fe io à sàd u aàto alitatàà sà la a.àá uestà sà
l ú i àfelíà ueàp ese taàu àdi o fis eàse ualà
evident marcat per la presència de melena als 
mascles. El pes pot variar en lleons adults entre 
150-250kg en mascles, i entre 220-182kg en 
femelles. 
En mascles, la longitud del cap fins al 
començament de la cua està entre 170-250cm i 
l alçadaàfi sàlaà euàà sàdeà àdeà itja a. 
 
 
Hàbitat i àrea de distribució: 

 

Variabilitat intraespecífica:  

á tual e tàaàpa ti àdeàl estudiàge ti àdeà
l esp ieà (O'Brien et al. 1987, Dubach et al. 2005)  s ha à
definit dos subespècies : 

 Panthera leo leo 
 Panthera leo persica 

  

G au d’a e aça:  
VU A2abcd (Vulnerable) 

Estat de conservació:  
Molt bó 
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1.1 Perissodactyla 

 

Són mamífers ungulats que es caracteritzen per un numero imparell de dits a les 

extremitats. Els sistema digestiu és molt més simple que el dels Artiodàctils, per contra 

presenten un intestí gruixut molt desenvolupat, per tal de poder digerir la cel·lulosa. 

Predomina el sentit del olfacte que tenen molt desenvolupat. 

 

1.1.1 Rhinocerotidae   

 

Família dels rinoceront, es caracteritza per la presencia de banyes en el nas, aquestes 

banyes, en lloc de tenir el nucli ossi, estan formades per queratina. Són herbívors i 

tenen una pell molt gruixuda, 1,5-5 cm de gruix. Aquesta família te una molt mala 

visió, però que compensen amb sentit del olfacte molt desenvolupat, per fer-se a 

l idea,àte e à esà olu àdeàtei itàolfa tiuà ueàdeà e ell. 
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M5                                                   Rinoceront negre 
Classe:      Mammalia 

Ordre:       Perissodactyla 
Família:    Rhinocerotidae 
Gènere:   Diceros, GRAY, 1821 
Espècie:   D. bicornis, LINEAUS, 1758 
 

 

Característiques físiques: 
 
Alçada a la creu 155 cm, pes entre 
900-1400 kg. Cap proporcionalment 
curt i morro estret; llavi superior en 
forma triangular, prènsil i molt mòbil; 
orelles relativament petites; la banya 
davantera es projecte cap endavant i 
el posterior molt més petit i comprimit 
lateralment. 

 

Habitat : 
 
Matorral sec, particularment arbustos espinosos. Tam
zones muntanyoses, fins els 3500 m, en les zones emp
per la boira. ( Kenia mountain). 
 

G au d’a e aça: 
En la dècada dels 1960 hi havia prop 
de 70.000 individus, en la dècada dels 

à o sàe à ueda e à . àià o sà
en les arres protegides. 
 
CR, en perill crític, UICN. 

Variació intraespecifica: 
 
D.b bicornis actualment extingit habitava la zona del C
D.d minor habita la zona Sud Sud-estàd Àf i aàfi sàaàTa
D.d michaeli ha itaàlesàzo esàaltesàdelàEàd Àf i a. 
D.d chobionsis es pot trobar en el Sud-oest del contine
africà. 
D.d bruci  sàlaàesp ieà sàpetita,àe ti tàe àl a tualitat,à
habitava en el Nord-est del continent. 
D.b longipes es troba en el Cent eàd Àf i aàiàe àelàOestà
d a uesta. 

Estat de conservació de la peça: 
Molt bo 
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2.Reptilia 

 

Vertebrats amniotes amb escames exteriors de queratina i ectotèrmies. Tenen pulmons ben 

dese olupats,àsiste aà i ulato iàdeàdo leàse tit,àu àsiste aàe eto à ueà o se aàl aigua, 

fortes extremitats, i per últim, fertilització interna i ous terrestres. Els rèptils van sorgir en el 

període del Carbonífer.  

 

     2.1 Squamata 

 

 Amb més de 5.000 especies és el ordre de rèptils amb és èxit ecològic. Una característica 

exclusiva, és el a ià i ti .àPosseei e àdosà ga sàdeàJa o so ,à sàl ga à ueàelsàpe età
captar les olors capten partícules en el aire amb la llengua, després porten aquestes partícules 

aàu sào ifi isà ueàte e àe àelàpalada ,ào às ide tifi ue àa uestesàpa tí ules. 

 

         2.1.1 Elapidae 

 

   Fa íliaàdeàse psàalta e tà e i oses,à ueàesà a a te itze àpe àlaàp ese iaàd ullalsà uitsàpe àelà
centre, per els que injecten el verí, quan la boa es taca aquests ullals queden amagats en uns 

forats adaptats per això. La majoria dels elàpids tenen verins neurotòxics. 
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R1                                                                                    Naja kaouthia 

 
Classe: Reptilia 

Ordre: Squamata 

Família: Elapidae 

Gènere: Naja 

Espècie: N.  kaouthia  (Lesson, .1831) 
 

 

Característiques  físiques: 
La cobra de monocle es caracteritza per exhibir un patró 
que pot ser circular o ròmbic a la part posterior del cap 
amb un perímetre clar i una taca central més fosca.  
La coloració pot ser molt diferent en funció de la varietat 
geogràfica que tractem. Un altre tret diferencial és la 
banda que presenta a la part superior de la zona ventral, 
normalment acompanyada de dos  taques  simètriques 
u sà e tí et esà sàaàdalt.àT etàd ai àlaà estaàdeàlaàzo aà
ventral presenta un color clar i homogeni amb 170-197 
escates ventrals. Els ullals més grans documentats 
mesuren 0,678 mm, tot i que estan adaptats 
moderadament per projectar un neurotòxic, és més sovint 
la mossegada. Un exemplar adult pot mesurar entre 1,35-
1,5 m de longitud. 

 

Hàbitat i àrea de distribució: 
“o i tà o pa tei àe osiste aàa àlaà o aàd ulle es,àpe àà
la N. kaouthia està més adaptada a ambients 
semiaquàtics. És fàcil trobar-la a les estructures  
d e assa e tàtípi uesàdelsàa ossa sàdelàsud-est asiàtic 
per sobre dels 1000 m. 

 
Àrea de distribució: 

Variabilitat intraespecífica: 
No hi ha consens clar sobre la classificació taxonòmica. 
(Wüster, 1998) Considera les 4 cobres asiàtiques espècies 
diferents: 
Naja naja, Naja kaouthia,  Naja oxiana, Naja sagittifera. 
 
(Smith, 1943) En canvi les considera subespècies de la 
o aàd ulle esà N. naja) de la següent manera: 

N. n. kaouthia, N.n. oxiana, N.n. sagittifera 
G au d’a e aça:  
LC (Preocupació menor) 

Estat de conservació:  
Molt dolent  
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  2.2 Crocodilia 

 

 Son els rèptils actuals més grans. El seu cos és allargat, tenen grans mandíbules i es desplacen 

arrossegant la panxa per el terra. Tenen un cervell molt poc desenvolupat. Van sorgir fa uns 84 

ilio sàd a s,àiàp ti a e tà o se e àlaà atei aàfo a.àLesàmandíbules tant superiors com 

inferiors estan cobertes per petites fibres sensorials. Tenen igual que els felins el tapetum 

lucidum, també tenen una membrana nictitant que protegeix els seus ulls en el aigua. En el cap 

tenen la pell fusionada al crani, i tenen plaques òssies sota les escames anomenades 

osteodermes. A diferencia dels mamífers, poden regenerar els dents al llarg de tota la seva 

vida. Posseeixen un segon paladar ossi que els permet respirar quan estan mig submergits. 

 

       2.2.1 Gavialidae 

 

Va àso gi àalàEo àfaàu sà à ilio sàd a s.àTe e àelà o oà oltàest etàiàlla g,àelà ueà
representa la seva característica física més evident, a diferencia dels caimans i cocodrils el 

gavilans no tenen tanta força en les mandíbules.  
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R1                                                                             Fals gavial africà 

 
Classe: Reptilia 
Ordre: Crocodylia 
Família: Crocodylidae 
Gènere: Mecistops 
Espècie: M. cataphractus  
(Cuvier,1825) 
 

 

Característiques  físiques: 
 
El fals gavial africà és dels cocodrils de 
talla mitja de la seva família, 
lleugerament més petits que el Cocodril 
del Nil (Cocodrylus niloticus) i amb un 
morro molt més allargat que el seu 
parent del Nil. Aquest morro allargat 
propi del fals Gavial (Tomistoma 
schlegelli) és el tret diferencial del fals 
gavial africà (Mecistops cataphractus) 
amb qualsevol altre cocodril africà. 
Els adults poden mesurar de 3-4 m i 
pesen entre 125- àkg,àtotàià ueàs ha à
documentat exemplars puntuals de 325 
kg.  

 

Hàbitat i àrea de distribució: 
Esàe d i àd Àf i aào ide talàià e t al.à
Acostuma a ocupar aigües continentals, 
tant cursos mitjos i baixos dels rius com 
estanys. 

 

Variabilitat intraespecífica: 
Actualment no es consideren subespècies, tot i queàs ha àpu li atà
estudis (Shirley et al, 2013) que conclouen que existeix prou 
dife e ia i àge ti aàe t eàlesàpo la io sàdelàestàiàdelà e t eàd Àf i aà
com per considerar dos taxons inferiors a Mecistops.  

G au d’a e aça:  
CR A2acde+3cde+4acde  
(En perill crític) 

Estat de conservació:  
Molt dolent 
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3. Aus 

 

Les aus son animals de sang calenta, que caminen o es sostenen amb les extremitats 

posteriors, les extremitats anteriors són ales. Tenen el cos recoberts de plomes, i un bec sense 

dents. Les aus es van originar fa 150- à ilio sàd a s.àTeàu àg a à u e oàde característiques 

úniques, amb la finalitat de adaptar-se al vol, com poden ser el ossos buits, el crani està 

fusionat, les vertebres posteriors estan fusionades amb la pelvis formant el sinsacre. Les aus 

s àu i ot li s,àe etaàe àfo aàd idàú i .àE  el aparell digestiu tenen un apèndix on 

guarden pedres, per tal de triturar el menjar ja que no tenen dents. Les aus tenen un aparell 

espi ato ià oltà o ple ,ààutilitza tàelàespaià uitàdelsàossosà o àaà agatze àd ai e,àpe àtalà
d assegu a àelàflu à o sta tàd ai e,àta tàe àlaài spi a i à o àe àlaàe hala i .àLaàp ese iaàdeà
magnetita en el crani les podria ajudar a orientar-se. 

 

  3.1 Strigiformes 

 

Aquest ordre es caracteritza per ser principalment grans caçadors, normalment solitaris i 

nocturns. Les principals característiques són els ulls, situats els dos en el pla de a cara, i 

rodejats pel disc facial. I la seva oïda és excel·lent, te una sèrie de plecs de pell, que formen 

o àu aà e aàd o elles. 

 

      3.1.1 Tytonidae 

 

Els titònids és la família coneguda genèricament com a òlibes, es poden distingir per la seva 

característica e forma de cor. El dit del peu interior te la mateixa longitud que el del mig, sent 

a uestaàta àu aà a a te ísti aàp piaàd a uestaàfa ília. 
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A1                                                                  Òliba  
Classe:      Aus 

Ordre:      Strigiformes   
Família:    Tytonidae 
Gènere:   Tyto 
Espècie:   T. Alba (Scopoli, 1769) 
 

Característiques físiques: 
Mesura al olta tàdeà à .àL e e gadu aàdeàlesàalesà
pot arribar els 90cm. El pes mitja és de 350gr, en els 
adults. Presenta una coloració daurada a les part 
superiors i de color blanc les part inferiors. El color 
dels ulls és negre. No hi ha una diferenciació 
accentuada entre els diferents sexes. 
 

Àrea de distribució: 

Habitat : 
La òliba habita generalment en espais 
oberts, com ara els camps de cultiu i 
estepes. Per criar trien forats ampliïs, 
jaàsigui à atu alsàoà eatsàpe àl ho e. 
És una espècie molt lligada a les zones 
antropitzades.   

Variació intraespecífica: 
Hi ha reconegudes oficialment 29 subespècies. La 
variació interespecífica entre les subespècies es basa 
generalment en el canvi de color del plomatge. 
EUROPA: 

- Tyto alba alba (Scopoli, 1769) 
- Tyto alba guttata (Brehm Cl., 1831) 

AFRICA 
- Tyto alba thomensis (Hartlaub, 1852) 
- Tyto alba detorta (Hartert, 1913) 

ASIA 
- Tyto alba erlangeri (WL Sclater, 1921) 
- Tyto alba stertens (Hartert, 1929) 

AMÉRICA 
- Tyto alba pratincola (Bonaparte, 1838) (A. del 

nord) 
- Tyto alba guatemalae (Ridgway, 1874) 

OCEANIA 
- Tyto alba delicatula (Gould, 1837) 
- Tyto alba meeki (Rothschild & Hartert, 1907) 
 

G au d’a e aça: 
LC; preocupació menor. 
 

Estat de conservació de la peça: 
 
Molt dolent. 

 



58 
 

 

        3.1.2 Strigidae 

 

Ge i a e tà o egudesà o àaà ussols,às àha itual e tàd h itsà o tu s,às àausàa àelà
cap i el cos grans, el bec i les potes sovint estan cobert per plomes. Els ulls són sorprenent 

grans en comparació amb el cap. 
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A5                                                 mussol emigrant 
Classe:      Aus 

Ordre:      Strigiformes 

Família:   Strigidae 

Gènere:   Asio 
Espècie:   A. Flammeus ((Pontoppidan, 1763) 
 

 

Característiques físiques: 
La seva longitud variar entre els 34-42cm, la seva 
envergadura avarca dels 90- 105cm. el pes pot 
variar entre els 250-450gr. 
Presenta uns flocs a la part superior del cap 
difícils de veure, i un anell negra rodeja cada ull, 
prese taàl i isàdeà olo àg o .àáàlesàalesàp ese taà
un franja de color crema amb la punta de color 
negra. El ventre és de color blanc. 
 

 
Àrea de distribució: 

 
Variació interespecífica: 

- A. f bogotensis (Chapman, 1915), ), al 
No dàd á i aàià“udàá i a,àT i itatàià
Tobago, i el nord dels Andes. Aquesta 
ssp. és més petita i de color més fosc 
que la forma nominal. 

- A.f domingensis (Statius Muller, 1776), a 
les Antilles. 

- A.f. flammeus (Pontoppidan, 1763) es 
troba a Europa, Asia i Amèrica del nord. 

- A.f. pallidicaudus (Friedmann, 1949)  
- A.f. ponapensis (Mayr, 1933), illa de les 

Carolines.  
- A.f.sandwichensis (A. Bloxam, 1827), 

present a les illes hawaines, de color 
gris-groguenc.  

- A.f sanfordi (Bangs, 1919 ,àaàl illaàdeàlesà
Malvines, una mica més petit i més 
lleuger que la ssp. Siunda. 

- A.f suinda (Vieillot, 1817), present a 
á i aà e t alàiàsud.à“ asse le àe à
grandaria i coloració, i el pit presenta 
una coloració vermellosa. 

Habitat : 
Present a les zones obertes, en maresmes, en 
àrees de cultiu, zones herbàcies sense treballar. 

, Estat de conservació de la peça: 
 
Molt dolent. 
 

G au d’a e aça: 
LC: Preocupació menor (UICN). 
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3.2 Falconiformes 

 

És un ordre que avarca 309 especies, conegudes vulgarment com rapinyaires diürnes. Un tret 

a a te ísti à sàu à a geà a s,à ueàteàalà olta tàdeàlesàfossesà asals,à ueàs a o e aà e a.àE à
el bec tenen un dent en la part superior. Tenen les potes amb urpes fortes i en forma de ganxo 

adaptades per atrapar les seves presses. Moltes especies tenen les potes amb plomatge i 

algu esàa i aàelàplo atgeàfi sàlesàu pes.àLaà eti aàteàdosàf eesàdote àaàlesà api ai esàd u à
vista olt superior a la dels humans. En quant a les ales presenten una gran variació depenent 

del tipus de vol i de caça de cada espècie. 

         

           3.2.1.  Falconidae 

 

áàdife e iaàd algu esàfa íliesàdeàfal o ifo es,àelsàfal o idaeàta à ate àa àelà e àe à
lloc de només amb les urpes, tret característi àd a uestaàfa ília.àElà ús ulsàdelàpit,àelsà ualsà
estan adaptats per aconseguir la màxima velocitat en vol, representen 12-20% del pes corporal 

total. 
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A2                                                                        Falco peregrí  
Classe:      Aus 

Ordre:      falconiformes   
Família:    falconidae 
Gènere:   Falco 
Espècie:   F.peregrinus (Tunstall, 1771) 
 

 
Característiques físiques: 
La longitud corporal del falco peregrí varia entre 34 i 
58cm, mentre que la seva envergadura fa entre 80 i 
120cm. Presenta un dimorfisme sexual entre les 
femelles i els mascles, sent les femelles un 30% més 
grans que els mascles. El pes dels mascles varia entre 
440 i 750gr. mentre que el de les femelles poden 
arribar a pesar 1500gr.  

Àrea de distribució: 

 

Habitat : 
El seu habitat avarca des de la tundra àr
fi sàelàsudàdeàl á i aàdelà“ud. Es pot tro
qualsevol punt de la Terra exceptuant les
regions polars extremes, les altes muntan
lesàsel esàt opi als.àCadaà egadaà sàse lsàpotà
veure a les ciutats, però cal remarca qu
el seu habitat natural. És una espècie 
migratòria, és per això que te una àrea 
distribució tant extensa. 

   
Variació interespecífica: 
Hi ha descrites entre 16 i 19 subespècies,
que hi ha molta controvèrsia entre els 
científics. Les diferencies entre subespè
son el tamany i el color. 

- Falco peregrinus peregrinus  
(Tunstall, ,à ajo àpa tàd Eu siaà
temperada. 

- Falco peregrinus calidus, (Latham
1790), tundra àrtica de Euràsia, fi
siberia. De color més pàlid. 

- Falco peregrinus peregrinator, 
(Sundevall,à ,àesàt o aàaàl ásiaà
meredional. 

- prese tàalà o dàd á i a. 
 

G au d’a e aça: 
LC: Preocupació menor (UICN) 

Estat de conservació de la peça: 
 
Molt dolent 
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3.3 Pelecaniformes 

 

“o àausàp i ipal e tàd a ie tàa u ti ,àte e à àditsàelsàpeusàamb membranes interdigital. 

Nidifiquen en colònies i són aus majoritàriament monògames. Tots els pelecaniformes tenen 

una bossa, més o menys gran, sen plomatge a la gola. El plomatge interior és impermeable 

com a adaptació a la alimentació, principalment, d esp iesàa u ti ues. 

            

3.3.1 Ardeidae 

 

Aquesta família esta formada per prop de 60 especies. Tenen les potes llargues i un bec molt 

alla gatàiàp i ,àadapta i àaàl e to àd aigüesàpo àp ofu desàe àelsà ueàha ite .àTeàu à ollàe à
fo aàdeà “ àiàales grans i amples. La glàndula sebàcia és molt petita comparada amb altres 

fa íliesàd ausàa u ti ues.àElà ollàesàdo legaàe à olàfe tà ueàelà apàesà e olziàso eàlesàespatlles. 
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A6                                                                   Garsa real 
Classe:      Aus 

Ordre:      pelecaniformes   
Família:    ardeidae 
Gènere:   ardea 
Espècie:   A.cinerea (Linnaeus, 1758) 
 

 

Característiques físiques: 
Mesu aàe t eà àià àd alçada,àiàt àu aà
envergadura de 1,75 a 1,95cm. Pesa entre 1 
i 2kg. El seu plomatge és majoritàriament de 
color gris, i blanc a les parts inferiors. Tenen 
u àpi àalla gatàiàfo t,àd u à olo à osaà
groguenc. Té un coll llarg i en forma de S. 

 

 
 
Àrea de distribució: 

Habitat : 
El seu habitat es troba en els marges dels 
dip sitsàd aiguaàdolça,àsalu eào salada. Cria 
e à ol ies,àe àa esàaàp opàdeàl aiguaàiàdeà
zones inundables.   

G au d’a e aça: 
LC: Preocupació menor (UICN). 

Variació interespecífica: 
Es reconeixen 4 subespècies de la garsa real. 
Aquestes es diferencien entre elles per la 
seva àrea de distribució. 
Europa: 

- Ardea cinerea cinerea (Linnaeus, 
1758). Aquesta subespècie també es 
t o aàaàl Àf i aài l Oesteàd àÀsia. 

Àsia (est):  
- Ardea cinerea jouyi (Clark, 1907)  

Àfrica:  
- Ardea cinerea firasa (Hartert, 1917) 

- Madagascar. 
- Ardea cinerea monicae, (Jouanin & 

Roux, 1963) - Islas Banc d'Arguin, 
Mauritania. 

Estat de conservació de la peça: 
 
Molt dolent. 
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A3                                                          martinet menut 

Classe:      Aus 

Ordre:      pelecaniformes   
Família:    ardeidae 
Gènere:   Ixobrychus 
Espècie:   I.minutus (Linnaeus, 1766) 
 

 

Característiques físiques: 
 
Fa una longitud mitjana de 35cm, mentre que te 
una envergadura de 50cm. El seu pes està al 
voltant de 145gr. el color del seu plomatge és de 
color fosc en el dors, mentre que el coll i les part 
inferiors presenten un color crema. Té un bec 
llarg i groguenc. 

 

 

 
Àrea de distribució: 

Habitat : 
Viu a les zones humides dels litorals, amb la pre
d u aà egeta i àde sa,àjaàsiguiàa esàoà a issa s.àE à
els Països Catalans només ve a nidificar.  

G au d’a e aça: 
LC: Preocupació menor (UICN). 

Variació intraespecífica: 
Hi ha quatre subespècies del martinet menu

- Ixobrychus minutus minutus (Linnaeus
p ese tàaàEu opa,àÀsia,à o dàd á i a,àhi e sà
alàl Àf i aàsu saha ia a i al sud-est asi

- Ixobrychus minutus payesii (Hartlaub
eside tàaàl Àf i aàsu saha iana. 

- Ixobrychus minutus podiceps (Bonap
1855), resident a Madagascar. 

- Ixobrychus minutus dubius (Matthew
present a Austràlia i Nova Zelanda. 

Estat de conservació de la peça: 
 
Molt dolent. 
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    3.4 Coraciiformes 

 

Aquest ordre inclou 218 especies, les ous d a uestào d eàa ostu e àaàse à oltàa olo ides.à
Generalment tenen tres dits mirant endavant i el quart cap enrere tancant-se en forma de 

pi ça.àá uestàt esàditsàda a te sàesta àpa ial e tàfusio ats,àelà ueà ep ese taàl ú i aà
a a te ísti aà o u aàd a uest ordre, ja que les diferents famílies són molt variables i 

diferents entre elles. 

 

           3.4.1 Meropidae 

 

Són especies amb becs corbats cap avall, ales puntegudes i de colors vius i vistosos. 

Normalment especialitzades en menjar insectes voladors, sob eàtotàa elles,àd a uíàelà o àa à
el que vulgarment es coneix el grup, abellerols. 

 

     3.5 Passeriformes 

 

á uestà sàu àg a ào d eà ueàa a aàaà sàdeàlaà eitatàd esp iesàd ausàdelà o ,àhiàhaà sàdeà
5.700 especies identificades. Els primers passeriformes van sorgir en algun moment del 

Paleocè, probablement en els Paleocè superior, fa uns 60- à ilio sàd a s.àTe e àu àte d àaà
laàpa tàposte io àdeàlaàpotaà ueàs esti aàauto ti a e tà ua àesàdo legaàlaàpota,àta a tàai íà
el dit posterior, permeten a aquestes aus dormir agafades a una branca sense caure. Els 

passeriformes acostumen a construir nius elaborats. 

 

          3.5.1 Oriolidae 

 

Aquesta família presenta un bec fort i ales llargues i puntegudes, són insectívors i fructífers. En 

el plomatge hi ha variabilitat entre femelles i mascles, sent aquests últims de colors més vius. 

“ est àpe àÀsiaàiàÁf i a,à oà sàu aàesp ieà iaàe àEu opa,àelàOriolus oriolus.    
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A                                     A elle ol eu opeu i O ope dula eu opea d’es ue a a d eta  
Classe:      Aus 

Ordre:      Coraciiformes   
Família:    Meropidae 
Gènere:   Merops 
Espècie:   M.apiaster (Linnaeus, 1758) 
 

Classe:     Aus 
Ordre:     Passeriformes 

Família:   Oriolidae 
Gènere:   Oriolus 

Espècie:   O.oriolus (Linnaeus, 1758) 
 
Característiques físiques: 
L a elle olàeu opeuà esu aàe t e 25 i 29cm. 
de llarg, i té una envergadura entre 35 i 40cm. 
El seu pes varia entre 50 i 70gr. Presenta una 
coloració molt vistosa del seu plomatge, per 
aquest motiu en resulta molt fàcil la seva 
identificació. 
La oropendula mesura uns 25cm, i una 
envergadura de 45cm. de mitjana, és de color 
groc, el que facilita la seva identificació.  
 

 

 
Àrea de distribució Merops apiaster     

 
Àrea de distribució del Oriolus oriolus 

Habitat : 
Existeix la teoria de que l a elle olà sàd o ige à
tropical, degut a la seva coloració, ja que les aus de 
les zones temperades presenten una coloració 
dis eta.àNoà sàt o aàpe àso eàlesà .àd alçada.àIà
nidifica als talussos dels cursos mitjans del rius 
terraplens de les carreteres. És una espècie 
migratòria. 
La oropendula també es troba en les latituds 
te pe adesàià o ealsàd Eu opa.àTa à sàu aàesp ieà
ig at iaàpe àai àdu a tàl hi e àesàdesplaçaà apàaà

l Àf i aàt opi alàiàl Àsiaàt opi al. 
G au d’a e aça: 
LC: Preocupació menor (UICN). 

Variació interespecífica: 
L àa elle olà oàe istei e àsu esp ies. 
La oropendula la subespècie que existeix es la  O
oriolus oriolus. Mateixa àrea de distribució. 

Estat de conservació de la peça: 
 
Dolent. 
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3.6 Gal·liformes 

 

Elsàgal·lifo esàest àfo atàpe à sàdeà àespe ies.àMoltesàausàd a uestsàordre viuen el terra  

ià a a e tà ole ,àd alt esà iue àe àelsàa es.àálgu esàespe iesàha àestatàdo esti adesàiàha à
guanyat importància com a aliment per els humans. 

 

           3.6.1 Phasianidae 

 

“ àausàd alesà u tesàe à ela i àalàseuà os,à oàaptesàpe àels vols de llargues distancies. Son 

principalment granívores, tot i que complementen la dieta amb algun insecte. Els mascles 

te e àelàplo atgeà oltà sà istosà ueàlesàfe elles.àU aà a a te ísti aà o u aàd a uestaà
família és que el mascle te un esperó fusionat al tars-metatars, tot i que algunes especies, com 

elàgallàd i di,àpode àte i àfi sàaàsetàespo es. 
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A7                                                                            perdiu roja  
Classe:      Aus 

Ordre:      galliiformes   
Família:    phasianidae 
Gènere:   Alectoris 
Espècie:   A.rufa (Linnaeus, 1758) 
 

 

Característiques físiques: 
Potàa i a àaàfe à àd alçada,àiàt àu esàalesà
curtes, com la cua. Les plomes a les parts 
superiors són de color gris rogenc, mentre 
que les galtes i la gola presenten un color 
blanc amb una franja delimitadora de color 
negra. El bec i les potes són de color vermell. 
 

 

 

 
Àrea de distribució: 

Habitat : 
És una au que habita a llocs oberts,  més 
aviat secs i zones de conreus de cereals. La 
pode àt o a àfi sàelsà àd altu aà
respecte el nivell del mar, tot i que no és 
habitual trobar-la aquesta altitud, ja que 
prefereix zones de muntanya baixa. És un 
ocell sedentari, ja que no es caracteritza per 
poder fer vols llargs. 

G au d’a e aça: 
LC: Preocupació menor (UICN) 

Variació interespecífica: 
La perdiu roja no se li reconeix cap 
subespècies. 

Estat de conservació de la peça: 
 
Molt bo. 
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6. VALORS ASSOCIATS A LES COL·LECCIONS 

 

Pe àtalàd e te d eàlaài po t iaàdeàlaà ol·le i àdeàfau aàdeàMo gof a Nouàs e pose àaà
continuació una sèrie de criteris, així com les diferents propietats que donen valor a les 

col·leccions com la del Sr Rubio i Tuduri. 

 

6.1 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LES COLE·LECCIONS DE FAUNA 

VERTEBRADA 

 

U aàpa ti ula itatàdeàl esp ieàhu a aàés la seva innata curiositat, sobretot referent a tot allò 

ueà sàpo àha itual.àá uestaà u iositatàs haàa atà a ifesta tàalàlla gàdeàlaàhist iaàdeàlaà
hu a itatàdeàdife e tà a e a.àLaàp i e aàà ol·le i àd hist iaà atu alàdo u e tadaà Jullie ,à
1987),  ésàu à o ju tàdeà i e alsà ueàesà a àt o a àju ta e tàa àlesàà estesàd u àHomo 

neanderthalensis a Montpellier (França). 

Ta àe sà uedaà o st iaàdeàl e ist iaàdeà ol·le io sàaàl a tigaàG iaà.àLaàfilosofiaàp piaà
de la societat hel·lenística va impulsa àl e ist iaàdeà ol·le io sà ueàa ostu a e àaàse àà
gua dadesàalsàte plesàà o àaàt eso s.àD ai àse àdesp àu aài po ta tà a a te ísti aàdeàlaà
que gaudien les col·leccions en aquell  moment i que desapareix fins al període renaixentista, 

l a sàpú lic. 

áàl i pe ià o àta à a àe isti à ol·le io sàp i ipal e tàaà‘o aàiàále a d ía,àiàa uestesà
e e à oti sàdeàgue aàe àp opietatàd altsà e sà ilita sàoàfi sàiàtotàe pe ado s.à“ueto ià
efe e iaàalsàseusàes itsààlaà ol·le i à ueàposseïaàl e pe ado àAugust al seu palau formada 

per grans ossos de besties salvatges, probablement restes fòssils (Valdecasas, 1984) 

 

áàl EdatàMitja aààesàp oduei ààl àa so i àiàsu stitu i àdeàlaà ultu aà l ssi aàpe àlesà
teocèntriques, a Europa el cristianisme. Aquest canvi es produeix durant els segles III i VIII, i 

d aàllo àaàu àpe íodeàe àelà ueàlesàpo uesà ol·le io sàd Hist iaàNatu alà ueàesà o ei e à
uede à elegadesàaà o esti sàiàesgl sies,àse tàpat i o iàp i atàdelà le gat.à“eàsapàd algu esà

d a uestesàesgl siesàaàlaàpe í sulaà ueàgua da e àpellsàdeà o od il,àousàd est uç,à los uesàdeà
to tugaàiàalt esàpe esàe ti uesà ueàs utilitza e àpe ààe o is esàiàalt esà ituals.àLaà o ep i à
de les col·leccions com a tresors amb valors místics, es manté fins a finals del segle XV.  

 

Elà‘e ai e e tà a aàu aàte d iaà ultu alàiàideol gi aàà ueà o e çaàaà ou eàl epi e t eàdeà
laàp odu i àfilos fi aà apàaàl a t opo e t is eà ueà o e çaàaàdesplaça àelsàsiste esàdeà
creences basats en el dogma a un segon pla. Aquesta renovació general afavoreix el 

reconeixement dels valors formatiu i científic de les col·leccions, com assenyala León (1986). 

Lesà ol·le io sààd a uestà o e tà ustodia e àtotàtipusàdeà a esesàfau ísti uesàià ot i ues,àà
il·lustracions i escultures  relacionades amb aquestes, així com els instruments de mesura 

conseqüència del coneixement científic de la època. Aquest nou perfil de col·leccions ja 

e hi ie ààu à ai eàp of ,àe e àe lusi a e tàp i adesàià ep ese ta e àu àsí olàdeàl estatusà
del seu propietari. Es daten en aquesta època la col·lecció Vaticana (1574) i el Museu 
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Aldrovandi (1527-1605). A Espanya gaudia de bona fama la que pertanyia a  D. Gonzalo Argote 

de Molina, que ja incorporava fauna del recentment descobert continent americà 

(Valdecasas,1984) 

L i te sàpe àlesà ol·le io sàs i e e taàaàpo àaàpo ,àa o pa atàdeà ousàdes o i e tsà ueà
illo a e àlaà o se a i àdelsàe e pla sà o :àl úsàdeàl à espe itàdelà ià à eta ol ààpe à‘.àBo ie,à

laàutilitza i àdeàl idàdeàplo àpe àa la i àelà id eààoàlesàt cniques de F. Ruysch que injectava 

e esàoà e u iàalsàsiste esà as ula sàd a i alsàiàpla tes.àD alt aà a da,àelàdese olupa e tàià
a a ati e tàdeàlesàt i uesàd i p essi àta àjugue àu àpape ààdete i a tàe àl i te a ià
de coneixement.  

 

El caràcter privat de les col·leccions es manté fins a les últimes dècades del segle XVII, van ser 

e essa isà asià àseglesàd hist iaààpe à e upe a ààl a sàpú li àaàlesà ol·le io sà ueà oàesà
eiaàdesàdeàl á tigaàG ia.àElàp i e à useuàdeàl àEdatàMode aàdelà ueàesàt à o ei e e tà sàl à

Ashmolean Museu que obre al públic a Oxford (Anglaterra) el 1683. Al segle XVIII es consoliden 

les primeres col·leccions  científiques que, a mans dels principals museus, comencen a gaudir 

d u àúsàdi ulgatiuà e hi i i àiàa ad i à e erca). Al 1753 es funda a Londres el British 

Museum  (actualment Natural History Museum), tot i que no obre les seves portes al públic 

fi sàelà .àáàMad idààelàGa i eteàdeàHisto iaàNatu alà fu datàalà à àesde àe àl a tualàà
Museo Nacional de Ciencias Natu ales.àáàl alt eà a daàdeàl atl ti ,ààCh.àW.àPealeàfu daàelà à
el primer museu nord-a e i àd Hist iaàNatu alàaàFiladelfiaà Pe sil a ia .àPoste io e tàelà
1869 es va funda el American Museum of Natural History de Nova York. 

 

La teoria creacionista, ige tàdesàd àá ist til,à o figu aàelà o epteàd esp ieà o àaài uta leà
i és per això que les col·leccions estaven formades normalment per un o dos exemplars de 

adaàesp ie.à“iàhiàha iaàe e pla sàaddi io als,àa uestsàs e agatze a e àpe àtalà
d i te a iar-los amb altres col·leccions. 

Basant-se amb la terminologia binomial de Bauhin, Linnaeus publica al 1735 la primera edició 

delà “ ste aàNatu ae ,àe àelà ueàag upa aà i e als,àpla tesàiàa i alsàe à lasses,ào d es,à
famílies,  gèneres i espècies, adoptant aquesta última com a unitat de classificació. La 

pu li a i àd a uestaào aà aà ausa àu aà e olu i àdeàtalà ag itud,à ueàalà às utilitzaàlaà
desena edició com a base del que serà la taxonomia actual. 

Durant el segle XIX va haver-hi un gran desenvolupament dels estudis descriptius i taxonòmics 

ueàjaàs ha ie ài i iatàdu a tàelàsegleàpassat.àElàdese olupa e tàd a uestàestudisà aàposa àdeà
manifest la gran variabilitat de las poblacions i la seva distribució geogràfica. Aquest estudis 

van reafirmar les teories evolucionistes ja postulades per C.Darwin.  

 

ElàsegleàXXàg iesàelàdes o i e tàdeàMe delàso eàl o ige àdeàlaà a ia ilitatàge ti aà ,à
tot i que va ser ignorat fins el 1990), va haver-hi un important desenvolupament dels estudis 

filogenètics, es van produir també grans canvis en les classificacions taxonòmiques, agrupant o 

independitzant generes i espècies. A finals de segle el desenvolupament de la tecnologia va 

afectar de forma revolucionaria en les col·leccions de fauna i flora. Ja que hi havia més suports 

documentals diferents, com podrien ser els audiovisuals, les fotografies i sonogrames per 

exemple.  
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á tual e tàpe ,àlaàp duaàdeàdi e sitatà iol gi aàestaàp o o a tàl espe ialitza i àdeàlesà
ol·le io s,àl i te a iàiààp ste àdelà ate ialàdipositat en aquestes, per tal de disminuir el 

màxim la recol·lecta de nou material, sobretot de les que presenten una major vulnerabilitat. 

Aquest estudi de les col·leccions ens donen informació sobre la variabilitat biològica que 

existia en aquell moment en eesàa uiàdiaàdete io adesàpe àtalàd ajuda àaàlaàse aà ege e a i . 

 

El 50% de les espècies existents han aparegut en els últims 50- à ilio sàd a s,àiàs esti aà
ueàelà %àd a uestesàdesapa ei e a àelsàsegüe tsà -100 anys (May, 1988). 

Les tècniques de conservació de les col·leccions ha evolucionat al llarg dels anys, actualment es 

fan servir la tècnica de in vitro per tal de preservar la qualitat dels teixits o òrgans, també hi ha 

io ol·loe io s,àa uestesàesà o se e àaà e esàf igo ífi uesàd e t eà-20ºC i -70ºC o  en 

nitrogen líquid a temperatures de 176º sota cero. 

 

6.2 VALORS ACTUALS DE LES COL·LECCIONS 

 

Com hem pogut veure, les col·leccions  de fauna  han cobert diversos usos durant la història. 

Actualment continuen existint col·leccions privades iàd a sàpú li ,à ueàpode ààte i à oltàoà
poc valor depenent: de la qualitat i disponibilitat de la informació de datació i origen dels 

exemplars, i del potencial que tingui la col·lecció per satisfer diverses  funcions. 

Així, creiem molt adient la classificació de les col·leccions amb el criteri de funcionalitat 

establert per Barreiro et al. ( 1994): 

 
6.2.1 Col·leccions de recerca: 
 
Estan constituïdes per exemplars que en funció de la seva rellevància històrica i 
ie tífi a,àpode àse ào je tesàd u aà e e a.àAcostumen a estar integrades per 

exemplars ben documentats, o exemplars escassament documentats però pertanyents 
aàesp iesàdesapa egudesàoàe à iesàd e ti i ,àiàpe àta tàa àu ài te sàespe ial e tà
sig ifi atiuàpe àlesàapli a io sàe àelà a pàdeàl he e utica.   
 

6.2.1.1. Origen 

 
Per les col·leccions destinades a la recerca, és una característica absolutament 
dete i a tàlaàdispo i ilitatààdeàlaài fo a i àd o ige àai íà o àlaàse aà
qualitat. Tot i això, aquesta informació només està ben documentada en 
col·leccions actuals i en els casos en els que pertanyien a algú especialment 
i te essatàe àlaàp o ed iaàd a uestes.àLaài po t iaàdeàdata àiàdo u e ta à
l o ige àe àa uestàtipusàdeà ol·le io sàà eàdo adaàpe àlaà e essitatàdeà
o te tualitza àe àl espaiàiàelàte psàta tàl esp ieà o àlaài fo a i à
po la io alàiàa ie talà ueàa tual e tàso à apaçosàd i fe i . 
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6.2.1.2. Reservoris genètics 
 
Lesà ol·le io sàdeàfau aà e te adaà o stituei e àu à ese o iàd àáDNà
provinent, en alguns casos, de poblacions  molt antigues. En aquest aspecte, 
a uestesà ol·le io sàpode àse à oltài te essa ts,àdegutàaàl i e e tàià
constant millora de les tècniques per estudiar el material genètic. Existeixen 
di e sosàe e plesàd utilitza i àdeàfau aà atu alitzadaàp o ede tàdeà useus 
per extreure informació genètica que serveixi de referència  per avaluar en 
ui àg auàhe ài fluïtàelsàhu a sààe àl he iaàge ti aàdeàl esp ie.àDrew et 

al.(2003) utilitza pells de marta  pescadora  (Martes pennanti) p o ede tsàd u à
museu  per avaluar les conseqüències a nivell genètic de les repoblacions 
passades  i previstes . Whitehouse et al. ààe t euàáDNàd elefa tàaf i à
(Loxodonta africana)de pells de museu per determinar els efectes genètics 
provocats per la caça intensiva a principis de segle que van patir les poblacions 
sud-africanes dels Parcs Nacionals de Addo i Kruger. 
 
 

 

E istei e àdife e tsàt i ues,àiàs usa a àe àfu i àdeàlaài fo a i à ueàesà ulguiàa o segui ,à
depe e tàdeàlesà a a te ísti uesàdeàlaà ol ulaààoàdelàf ag e tàd a uestaàà ueàs a alitzi. 

Elà sà o úà sà al ula àlaàf e ü iaàe à ueàapa ei e à adaàu àdelsàal·lels,àaàpa ti àd a uíàesà
pot mesurar la diversitat i ens permet comparar amb altres estudis. També és possible 

extreure informació sobre el parentesc o analitzar processos poblacionals com poden ser les 

ig a io s,àlaàde i aàge ti a,à ollsàd a polla,àet . 

Depe e tàdeàlaàte ologiaà ueàs utilitziàe istei e àdosàg a sàg upsàdeà a ado s:àelsà asatsàe à
elsàa lisisàdeàlesàp oteï esàiàelsà asatsàe àelsàa lisisàd áDN.àDi sàd a uestàúlti ,àt o e àdosà
g a sàg ups,àelsà ueàs o te e àpe àhi ida i àiàelsà ueàs o te e àpe àa plifi a i àpe àPC‘. 
Characteristics and Applications of genètic markers ( after Forest et al. 2000) 

 
Les col·leccions de peces naturalitzades són una font deàg a à alo àpe àl o te i àdeà
seqüencies de ADN, sobretot aquelles col·leccions on hi ha peces de poblacions ja extintes. 

á uestesà ost esàpode àse àdeàg a àaàajudaàaàl ho aàdeàdete ta àelsàefe tesàhist i sàdelàflu à
genètic, els canvis en les  mides de les poblacions i les hibridacions en una espècie 

determinada (Roy et al. 1994). 

En aquelles mostres que no estan guardades en solucions conservants, les molècules de ADN 

esàdeg ade .àElsà o se a tsàp otegei e àáDNàd a uestaàdeg ada i .àPe à o t aàl addi ió 

d algu sà o postosàp ese atiusàpotàp ese ta ài o e ie ts;àpe àe e pleàe àelà asàdelà
formol, es perd una gran quantitat de ADN degut a que el formol afavoreix la associació del 

ADN amb complexes de proteïnes (Shedlock et al. 1997), tot i així resulta possible recuperar 

áDNàdeà ualitatàd a uellesà ost esà o se adesàe àfo ol. 

Laàe t a i àdeàáDNàdeà ost esàdeàossosàesàpossi le,àiàfa ilitaàl estudiàdeàpe esàdeà ile sà
d a sàd a tiguitat,àai àhaàpe sàl estudiàa à todesà ole ula sàso eààlaàfilog ia 

d esp iesàf ssils.àG ee oodàetàal.à àiàWa de le àetàal.à àha à ealitzatàu àestudià ueà
quantifica, mitjançant PCR quantitativa, el procés de degradació de ADN nuclear en mostres de 

de ts,àiàha àde ost atà ueàta tàelàpe e tatgeàd itàe àlesàa plificacions com el percentatge 



74 
 

d e o àdeàge tipatàdep àdeàlaàedatàdeàlaà ost aàiàdeàlaà idaàdelsàf ag e tà u lea sà
amplificats. 

U àe e pleàlo alàd e t a i àdeà ate ialàge ti àp o ede tàdeàlaàde ti i à sàelà asàdel Dr 

Lopez Giraldez, que ha realitzat extraccions de ADN de fragments de ossos i dents de teixons 

asiàtics (Meles meles canescens Blanford, 1875 y Meles meles leucurus Petrov, 1953) i dents de 

llúdriga.àálgu esàdeàfi sàaà àa sàd a tiguitat.àElàD àLopezàGi aldezà aàa o segui àse üe ia à
un fragment de 512 pb (parells de bases)  de la regió control del ADN mitocondrial partint de 

amplificacions de fragments de entre 221 i 252 pb ja que el ADN de les mostres estava bastant 

degradat. 

Al comparar els resultats amb altres mostres de teixons europeus es va poder determinar: que 

es tractaven de tres subespècies clarament diferenciades genèticament i el rang temporal 

efe e tàalsài i isàd àa uestaààe olu i ài depe de t.àE àelà asàdeàlaàllúdriga es va poder 

demostrar que els animals fundadors re introduïts al Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’E po dà comparteixen un mateix al·lotip amb poblacions mediterrànies catalanes anteriors 

(Ferrando et al. 2004). 

També és possible extreure ADN de pels ià a ells,àlaà ajo àpa tàd a uestàáDNàesàlo alitzaàaàlaà
zo aàdeàl a el,à o eta e tàalà olta tàdelàfol·li le,àtotàià ueàta àesàpotàe t eu eàáDNàdeà
pèls sense arrel. La seqüenciació de fragments de ADN es menys eficient a mida que augmenta 

la mida del fragment amplificat, sobretot en pels caiguts de manera natural o sense arrel, 

doncs a demés de contendre poca quantitat de ADN aquest sol estar força degradat (Higuchi et 

al.à ,àVigila tà .à“egui tàu aà etodologiaàdife e tàesàpotàe t eu eàáDNàd a uestes 

ost esàdeàp l,àl a a tatgeàdeàlesà ost esàdeàp làe à o pa a i àaàlesàdeàde ts,à sà ueàlaà
o te i àdeàp lsà esultaà oltà e sài asi aà ueàlaào te i àdeà ost esàd osàoàdeàde ts. 
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6. . . . Rese vo is d’i fo a ió a ie tal 

 

Lesàpe esà atu alitzadesàai íà o àlesà estesàf ssils,àpode àse àu à ese o iàd i fo a i à
ambiental. Com es veu a la figura 2.2.1.3.1 es pot inferir informació ambiental a partir 

deàlaàp opo i àd is topsàdeà a o ià àià ,àe àa uestà asàesàt a taàdeà estes 

d ho í idsàf ssils,àtotàià ueàesàpotàsegui àlaà atei aàt i aàaàl ho aàd estudia àpe esà
atu alitzades.àLaà ela i àisot pi aàe sàpe etàdete i a ,àe àelà asàd a uestàestudiàaà

partir de mostres de sediments, el tipus de vegetació que abundava al paisatge 

pla tesàC àoàC àie àfu i àd a uestàelà gi à li atol gi àdeàlaàzo a.àPe àe e ple,àsià
es tractaven de prats oberts o no, en relació a la mostra dels homínids, la proporció 

isot pi aàe sàpe etàide tifi a àl ali e ta i à ueàp edo i a aàe t eàelsài di idus 

estudiats. 

 

 

 

 

Figura 6. Exemples estudis genètics realitzats amb mostreig no invasiu. Font Genotipar sin capturar. Dr Lopez-

Giraldez et al.,2005. 
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á uestà sàu àe e pleàdeà o àlaà i iaàt àlaà apa itatàd e t eu eài fo a i ,à adaà opà
de més qualitat, de tot allò que hagi sigut un testimoni del passat. En aquest marc les 

ol·le io sàdeàfau aà atu alitzada,à o stituei e àpote ialsà ese o isàd i fo a i à
ambiental que val la pena gestionar i mantenir. Tot i que actualment els  estudis de 

relació isotòpica es centren en mostres amb una escala tempo alàd a tiguitatà oltà
superior a les col·leccions de fauna més antigues.  El cas concret de rinoceront negre, 

se iaà oltài te esa tàd estudia ,àjaà ueàlaàse aàpo la i às haà istà oltà eduïdaàe àpa tà
pe àl apa i i àd u aàesp ieà egetalài aso aà ueà esulta tòxica per aquesta espècie, els 

esultatsààd u àestudiàisot pi àpe et ie à o pa a àa uestà a iàd ali e ta i ,àpe àtalà
d i fe i àelàpape à ueàhaàti gutàa uestaàesp ieài aso aàe àlaàde ad iaàdeàlesà
poblacions de rinoceront  negre. 

 

 

 

6.2.2 Col·leccions tipus 
 
Entenem per col·lecció tipus aquelles que en algun moment van servir per nominar i 
descriure un nou tàxon per la ciència. Tenen una gran importància ja que contenen un 
o à ate ial.à“e lsàde o i aàe e pla sàTIPU“à(holotips, paratips,sintips, etc). Són 

exemplars utilitzats com a referència en els treballs taxonòmics. Són els més valorats 
de les col·leccions científiques.  
Aquestes col·leccions solen esta conservades de dos maneres diferents: 
 
- Pell en sec (ja siguin o no naturalitzades) en el cas de mamífers i aus, de les quals a 
egadesàesà o se aàl es ueletàoàalgu aàpa tàd a uest. 

 

Figura 8. Taula resultats relacions isotòpiques. Font Investigación y ciència 2014 
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- Exemplars sencers conservats en fluids, com és el cas de rèptils, peixos i amfibis. 
 

 

 
6. .  Col·le io s d’e hi i ió 
 
Aquestes col·leccions són les que estan destinades a exhibir-se al públic, ja sigui de 
forma permanent, temporal o itinerant.  
 
Totàià ueàa tual e tàa uestsàtipusàd e posi io sàte e àsupo tsà a is,à o àa aàlaà
multimèdia, normalment la majoria contenen alguna peça de exemplars naturalitzats, 
lesà ualsàposseei e àu àaltà alo àa tísti àoàhist i ,ààjaà ueà oltesàd a uestesàpe esàha à
estat treballades per taxidermistes de gran renom. 

 
6.2.4 Col·leccions didàctiques 
 
E àa uestaà atego iaàs i loue àlesà ol·le io sàdesti adesàaàl e se a ça,àa uestesà
solen esta algunes facultats universitàries o en escoles de educació mitja. Tenen com a 
fu i àfa ilita àl ap e e tatgeàa ad i . 
 
á uíàaàEspa aàdesàdeàalgu sàa to s,à o àa aàValde asasà ,às haài te tatà ueà
aquestesà ol·le io sàs e posi àe àelsà useus,àpe àtalàdeà ueàti gui àu àa astà sàg a à
entre la societat, com és el cas del Natural History Museum de Londres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 VALORS PRESENTS A LA COL·LECCIÓ DE FAUNA DE MONGOFRA 
NOU 
 

“eguida e tàs ide tifi ue àelsàà alo sàp ese tsàaàlaà ol·le i àdeàfau aà e te adaàdeà
Mo gof aàNou.à“ a alua a àe àfu i àdelsààusosàà a a te itzatsàpe àlesà ol·le io sàdeàfau aàà
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vertebrada descrits anteriorment. De cara a determinar els potencials  valors de la col·lecció, 

s a alue àl estatàdeààt esà a ia lesà ueàafe te àdeà a e aài teg alàià oltài po ta tàalsà alo sà
asso iatsàaàlesà ol·le io s.àá uestesàt esà a ia lesàs :àlaài fo a i àd o ige ,àl estatàdeà
conservació de les peces que formen la col·le i àiàelàg auàd a e açaàdeàlesàesp iesà
representades. 

Co àjaàs haà o e tatàa te io e t,àlaàdispo i ilitatàià ualitatàdeàlaài fo a i àd o ige à oà sà
o aàiàpe àta tàesàp opose àu aàs ieàd eesàdeà açaà sàp o a lesàe àfu i àdeàlaàes assaà

documentació i liog afiaàalà espe teà e olzatàpe à ate ialàg fi àdeàl a iuàpe so alàd e à
Fernando Rubió i Tudurí. 

 

 

6.3.1 Origen de la col·lecció  
 

E àa uestaàtaulaàs o se aàlesàpossi lesàlo alitatsàe à ueàesà euà ueà a àse à açadesàlesàpe esà
que formen la part de la col·lecció de cornamentes, el rinoceront, el cocodril i el lleó. Per tal de 

dete i a àlaàpossi leàp o ed ia,às haài te tatà o pa a àl eaàdeàdist i u i àa àelsà
destins de les diferents caceres i viatges que ha realitzat en Fernando Rubio i Tudurí, també 

a àelàajutàdeàlesàfotosàdelsàa iusàfotog fi s,às haàdete i atàu aà eaà sàp o a leàdeà
p o ed iaàdeàl esp ie,àai íà o àlaà po aàap o i adaàe à ueàfouà açadaàlaàpeça. 
 

Laà ol·le i àd ausà oà aàse à açadaàpe àelsàge a sà‘u i àiàTudu í,àesàpe àa uest motiu que no 

surten representades en aquesta taula, així com la marta, el bou i la cobra de monocle, entre 

d alt es,àjaà ueàs haài te tatàpu tualitza àe àa uellesàpe esà ueàesàpotàsa e àa à sà e tesaà
que van ser caçades per Fernando. 

 

“ haàd a la i à ue les àrees més probables són meres aproximacions, basades en possibles 

indicis sorgits de la feina de investigació. 
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Espècie 

(Codi) 
Àrea de 
distribució 

Àrea de caça més 
probable  

Referències temporals 

M1, 
M2, 
M17 

   

Kenya/Tanzània 
(1960s) 

M6 

  
 

Kenya / Tanzània 
(1960s) 

M7, 
M8, 
M9 

  
Gàmbia / Níger 
(1922-1935) 
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M10 

  
 

Gàmbia / Níger 
(1922-1935) 

M18 

  

Kenya / Tanzània  
(1960s) 
 
Noàe istei àfotoàd a iu 

M19 

 

 
 

Kenya / Tanzània 
(1960s) 

M5 

 

 

Kenya / Tanzània 
(1960s)  
 
Noàe istei àfotoàd a iu 
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6.3.2 Estat de conservació  
 

En aquest apartat es parlarà del estat es troben les peces que formen la col·lecció de 
fauna de Mongofra. També es farà una petita introducció de les causes que deterioren 
les col·leccions de fauna naturalitzada i ja per acabar es parlarà del protocol de 
a ipula i à ueàs haàdeàsegui àalho aàdeàt e allaàa àfau aà atu alitzada.à 

 
                  6.3.2.1 Des ip ió de l’estat de o se va ió de la ol·le ió  

 
La col·lecció de fauna que trobem a Mongofra, la podem classificar en 4 
subcol·leccions, tindríem per una banda la col·lecció de cornamentes, un altre seria la 
d aus,àseguida e tàdeàlaà ol·le i à ala ol gi a,àtotàià ueàa uestaà oàfo aàpa tàdeà
l itàd estudi,àiàpe àa a a àalt esàpe es,à ueàe àa uestà asàs i lou ia el lleó, el 
cocodril, la marta, la serp i els dos cap naturalitzats, el de rinoceront i el de bou.  

 

M15,
M16 

   
Kenya / Tanzània 
(1960s) 

R1 

  
 

Gàmbia 
(1922-1935) 

M14 

  
 

Kenya / Tanzània (1960s) 

 

Taula 5.àTaulaào esà ost aàl eaàdeà açaà sàp o a le,àai íà o àl eaàdeàdist i u i àa tualà
iàfotosàd a iu. Font: pròpia. 
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Laà ol·le i àdeà ala ologiaà sàlaà ueàesàt o aàe à sà o àestat,àfo tuïta e tàs hià
troba fractures o esquerdes. Són col·leccions molt delicades degut a la seva fragilitat.  
 

D alt aà a daàlaà ol·le i àdeàlesàausà ueàesàt o aàaàMo gof aàNouà sàlaà ueàe àpitjo à
estat es troba. Les peces van ser naturalitzades amb tècniques molt precàries, a més a 

més aquestes van ser trobades en una casa auxiliar de forma totalment descuidada i 

en alguns casos inclús malmesa. Presenten nombroses infestacions biològiques i degut 

al lloc on es trobaven la pols també ha estat un factor de deteriorament.  

 

La col·lecció de cornamentes és troba en bon estat, tot i que algunes peces, la banya està 
dese ga adaàdeàlaàpa tàdeàl s,àtotàià ueà oài pli aàu aàalte a i àdeàl estatài i ialàd a uestes.à 
La peça que en millor estat es troba és la del lleó, ja que va ser naturalitzada amb tècniques 

molt bones i estància on està exposada disposa de un humificador per tal de que no es 

deteriori la peça. 

 

 

Fig. 9.  Ardea cinerea abans del procés de neteja (esquerra) i desprès del procés de neteja (dreta). Font: Elaboració pròpia. 
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En canvi, si ens fixem amb la peça pitjor naturalitzada trobem el cas del cocodril, ja que es veu 

la a e tà ueà aàse à atu alitzadaàa àt i uesà asta tàp e iesàiàlaàpell,à oà efle aàl estatà
atu alàe à ueàesàt o aàa uestàe e pla àalà a pà iàl ess ia de la taxidèrmia, ja que aquesta 

i te taàplas aàlaà i aàse la çaàa àl e e pla à iu.à 

 

 

 

 

Fig. 10. Panthera leo. Font: Elaboració pròpia 
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Laàse pàp ese taàu aà o aà atu alitza i ,àtotàià ueàl estatàa tualàe àelà ueàesàt o aà sà asta tà
p e ia,àjaà ueàesà eue àf a tu esàe àlesàes a esàiàesà euàelàfa i e tài te io .à“ haàde dir 
però, que la majoria de rèptils es conserven amb pots amb formol, ja que es conserva millor la 
peça.  
En el cas de la marta, també es va trobar a la causa auxiliar juntament amb les aus, i també 
p ese taàu à alàestatàdeà o se a i ,àjaà ueàhiàhaàlaàp ese iaàd i festa io sà iol gi uesàià
pols,àpe àe àa uestà asà oàs o se e àf a tu esàe àlaàpeça.à 
Per acabar, el rinoceront és troba en un bon estat de conservació, tot i que manca de 
manteniment presenta gran quantitat de pols, tot i que no ha afectat els teixits exteriors. En 
canvi el cap de bou, no presenta un aspecte tant bo com el cas anterior, ja que en aquests 
s o se aàaàlaà a daàes ue aào e tu esàe t eàlaà a aàiàl o ella,àtotàià ueàa uestaà a aàdegutà
a que era un bou que havia participat a les curses de la plaça de toros de Mongofra Nou.  
 

6.3.2.2.Causes de deteriorament de les peces naturalitzades  
 

Les causes de deteriorament de les peces de taxidèrmia solen esta relacionades amb un mal 
manteniment de la peça, i una mala preparació de la peça en el procés de naturalització.  
á àelsàa sàlesàt i uesàdeà atu alitza i às ha àa atà ode itza t,àtotàiàque les peces que 
formen la col·lecció de Mongofra van ser naturalitzades amb les tècniques encara antigues i 
pe àa uestà otiuà e essite àu à a te i e tà sàest i teàpe àtalàd e ita àe àlaà esu aà
possible el seu deteriorament.  
És molt important que durant el procés de naturalització les peces estiguin ben desinfectades i 
desengrescades, ja que sinó a mesura que van passant els anys començaran a desprendre la 
g assaàiàai àp o o a à ueàlaàpolsàs e ga iàe àelàtei itàe te io .à 
Tan la temperatura com la humitat són factors que influeixen en deteriorament de la peça, ja 
ueàpe àe e pleàsiàesàpa la àdeàlaà o se a i àd ullals,àa uestà e ue ei e àu aà e taàhu itatà

Fig. 11 Mecistops cataphractus. Font: Elaboració propia. 
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pe àe ita à ueàs es ue di .àLaàte pe atu aàidealàe àlaà ueàhau ie àdeàesta àlesàpe esà
naturalitzades hauria de ser de 15ºC, ja que en aquesta franja de temperatura els insectes es 
mostren inactius, i tanmateix evitar els canvis de temperatura. Respecte a la humitat és 
a o sella leà ueàestiguiàalà olta tàdelà %àd hu itat.à 
La llum solar també provoca un desgast, ja que en variar la coloració, la qual cosa no és gens 
representativa de la peça original.  
 
Laàsolu i àidealàpe àu aà o aà o se a i à sàl úsàdeà it i esàhe ti ues,àjaà ueàd a uestaà
manera la peça en qüestió queda aïllada del ambient exterior i protegida dels insectes que 
puguin malmetre-la.  
 
La conservació de les peces naturalitzades es basa en grans trets en la humificació de les 
banyes i els ullals, netejar la pols, i la desinfecció de les peces i de les estàncies on estan 
col·locades aquestes.àTotsàa uestsàp o essosàs ha àdeàdu àaàte eàpe i di a e t,à
aconsellablament una vegada al mes.  
Les infestacions biològiques que poden mal metre la peça generalment són uns coleòpters de 
la família Dermestidae, i del gènere Anthrenus. Són sapròfits per ta tàs ali e te àdeàlesà estesà
de teixit sec, el qual abunda en les col·leccions de fauna vertebrada. Un altre família que 
provoca infestacions són la família del Tineidae, que actua de la mateixa manera que els 
anteriors.  
 
L a tàdeàlaàta id iaàhaà a iat al llarg dels anys, aquest art va néixer el segle XVIII de la mà de 
Jea àBaptisteàB oeu à ua tà aài e ta àu à o postàt i àaà aseàd a s i ,àelàsa àa se i al,à
aquest és col·locava a la cara interna de la pell del animal a naturalitza per facilitar-ne la 
conservació.  
 
El procés de naturalització consta de dos grans parts, una primera en el qual es separa de 
a e aà u osaàiàd u aàsolaàpeçaàlaàpell,àa uestaàpellà epàu àt a ta e tàpe àtalàdeàdesi fe ta -

la i és quan se li aplica la base de sabó arsenical. La segona part, seria el muntatge en el que la 
pell és farcida amb palla, espart o cotó i també estructures de filferro per donar-li forma a la 
peça, la taxidèrmia moderna però utilitza motllos de poliuretà per dur-ho a terme. Tot i que la 
utilitza i àd a uestà todeà ajo it ia e tà o sàs utilitzaàpe àlaà atu alitza i àdeà a ífe s.à 
Elàsa àa se i alà sàu à o postà oltàefe tiuàpe àlaàfi alitatàe àlaà ueàs usa,àpe àaàlaà egadaà sà
molt tòxic, no va ser fins a mitjans del segle XIX que es van començar a utilitzar compostos no 
verinosos com ara el tanim, el pebre vermell, la càmfora i l’alu . En Leon Luther Pray, el 1943 
aàdesta a àlaàutilitza i àdeàlaàpolsàdeà a àiàdeàsolu io sàsatu adesàd a uest,à o àaà
o se a tàdeàlesàpells,àa tual e tàe a aàs usa per la conservació de les pells de les aus i de 
petitsà a ífe s.àTa atei àa uiàdiaàta às utilitze àlesàt i uesàdeàlaài dust iaàdelà ui ,à
utilitza tàu àt a ta e tà itja ça tàsulfatsàd alu i i.à 
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6.3.2.3 Protocol de manipulació  

 

És important dur a terme un bon protocol de manipulació de les peces, per evitar possibles 

intoxicacions. En els següents quadres es mostra el protocol de manipulació en funció de les 

tècniques de naturalització. 

 

Mètode de naturalització (agent asèptic) Manipulació 

Ús del sabó arsenicat Les peces que han estat naturalitzades amb 
aquest compost presenten una alta 
pe illositatàiàs i fla aàpe àsotaàdelsà ºC,àtotà
i que és un compost estable. És recomana 
ueàdu a tàlaà a ipula i às utilitziàu aà

indumentària especial, tant de vestimenta 
o àdeàl úsàdeà as a etesàiàgua tsàpe àtalà
d e ita -ne la inhalació i el contacta amb la 
pell.àU à opàa a adaàlaà a ipula i às haàdeà
netejar tota la indumentària utilitzada.  
 

Ús de pols de bòrax Les peces que han estat naturalitzades amb 
aquest compost presenten poca perillositat, 
ja que no té perillositat especifica, no és 
inflamable i és estable. Tot i així pot causar 
i ita io sàpe àta tà sà e o a aàl úsàdeà
mascaretes i guants.  
 

 

 

  

Taula 6.  Mètodes de manipulació. Font: elaboració pròpia. 



87 
 

6.3.3. G au d’a e aça 

 

6.3.3.1 Criteris de selecció 

 

Pe àtalàdeàsele io a àlesàespe ies,à ueàaà o ti ua i àesàp ese ta a ,às ha àseguitàu aà
e taàdeà ite is,àe t eàelsà ualsàhaàp edo i atàl estatàd a e açaàe àelà ueàesàt o e àe à
l a tualitat. 

ái íàs haàescollit el kudu menor, el lleó, el rinoceront negre i el fals gavial. Aquestes 

espècies són les úniques de la col·lecció que no es troben en un nivell de preocupació 

e o àsego sàlaàUICN,àdegutàaàl estatàe à ueàesàt o e às haàde idità ueàp ese te àu esà
característiques que les fan més interessants que la resta de les peces, i que per lo tant és 

important posar-hi èmfasis sobre les causes que han portat a aquestes espècies al grau 

d a e açaàa tual,àiàlesàpossi lesà esu esà ueàesàpode àpo ta àaàte e,àpe àtal de millorar-

lo. 

 

TRAGELAPHUS IMBERBIS 

 

“ esti aà ueàelà o eàd i di idusà sàd ap o i ada e tàdeà . ,àalà olta tàdelà %à
d a uestsà iue àe à eesàp otegides.àLaàpo la i àest àaàlaà ai aàdegut,àe t eàd alt es,àaàlaà
caça, el pasturatge excessiu i el rebrot de la pesta bovina. Es calcula que la població es 

podria reduir un 20% en un període de 3 generacions (21- àa s ,àdeà a e aà ueàs a ostaà
a la classificació de vulnerable. 

La timidesa i la preferència que tenen per els llocs amb una amplia coberta vegetal, li 

pe etàsupo ta àlaàp essi àdeàlaà aça,àd alt eà a daàelàkuduà e o ,àp ese taàu aàg a à
feblesa en front a la pesta bovina, que es va reflexa en una gran disminució poblacional en 

les regions orientals de Kenya, a mitjans de la dècada de 1990. (East 1999). 

Les diferents accions per tal de millorar el seu estat de conservació passen, en primer lloc 

e ài te ta à edui àelsà otsàdeàpestaà o i a,àoà o àaà í i àlaài id iaàd a uestaàso eà
les poblacions de kudu menor, per altre banda, la seva cornamenta representa un trofeu 

de caça molt cobdíciat, per el que la caça també representa una de les principals  

amenaces sobre les poblacions de kudu menor, per això el control sobre la cinegètica seria 

de gran ajuda per tal de mantenir es poblacions de kudu menor. 

 

PANTHERA LEO  

 

Esàp e euàu aà edu i àdelà o eàd i di idusàdelà %àe àduesàd adesà ap o i ada e tà
àge e a io sàdeàlleo s .àLesàp i ipalsà ausesàd a uestaàda alladaàs àlaà ata çaà

indiscriminada de lleons, per part dels natius, per tal de defendre o be el seus ramats o be 
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a si mateixos o als seus poblats, a aquest fet cal sumar-liàlaàl esgota e tàdelà u e oàdeà
p essesàai í,à o àlaàp duaàd h itat. 

L esti a i à sà e e tà al ulaàelà o eàdeàlleo sàe à . ,à epa titsàe à à ees,à ueà
comprenen 3,4 milions de kilòmetres quadrats, aproximadament el 17% del àrea de 

distribució històrica o al voltant del 25% de la sabana africana. (Riggio et al . en premsa) (UICN). 

Models genètics de població indiquen, que les poblacions grans (50-100 famílies) són 

necess iesàpe àaà o se a àlaà a ia ilitatàge ti aàiàe ita àl e dog ia,àelà ueàaug e taà
significativament en poblacions petites. 

Co às haàditàa te io e tàlaàp i ipalàa e açaàpe àelàlle à sàlaà açaàpe àpa tàdelsà
ramaders, degut a les pèrdues que el lleó causa sobre el bestia. Patterson et al. (2004) 

estima que ha Kenya al costat del parc Nacional Tsavo cada ramader perd 

aproximadament, 290 US$ en pèrdua de bestiar a causa dels lleons. Aquesta xifra encara 

és més gran al Parc Nacional Waza, al Camerun,  370 US$ per ramader. A conseqüència 

d ai ,àp o o aà ueàelsàlleo sàsigui àpe seguitsàe àtotesàlesàzo esà a ade esàdeàl Àf i a. 

Degut al seu comportament carronyaire, són molt vulnerables als cadàvers enverinats per 

part dels ramaders, ja que aquest enverinen el bestia que es mort per tal de que els lleons 

es vegin també afectats. Tot i que al no haver-hi dades sobre els lleons morts a causa 

d a uestaàp o le ti a,àsià ueàs esti aà ueà sàlaàp i ipalàa e açaàfo aàdeàlesà eesà
protegides, per tal de pal·liar a uestaàa e açaàse iaàd ajutàe se a àaàlaàpo la i à
ramadera eines de bona gestió ramadera, així com mesures de control sobre els animals 

problemàtics i un fons de compensació per les pèrdues de bestiar a causa dels lleons. La 

caça del lleó com ha trofeu de caça suposa, en alguns països, una important eina de gestió 

per tal de captar recursos financers destinats a la conservació de les poblacions de lleó. 

Ta às haàdeàte i àe à o pte,à ueàelàlle à o ti uaàse tàu àa i alà ueàat auà olt,àià ueà
en zones protegides representa un reclam turístic molt important, i que explotat 

o e ta e t,à o àa aàelsàsafa isàfotog fi s,àpode àsuposa àu àfo tàd i g essosà oltà
importants per a parcs i reserves naturals. 

 

DICEROS BICORNIS 

 

Al llarg de la major part del S.XX el rinoceront negre era el més nombrós de les especies de 

i o e o tsàalà ,àa i a tàalà . .àLaà aça,àelà a iàd usosàdelàs làiàelàdesplaça e tà
per pressió antròpica, provoca que en el 1960 la població estimada sigui només de 

100.000. Entre el 1960 i el àu àfo tàaug e tàdeàlaà açaà aàpo ta àaàl esp ieààaàp opàdelà
col·lapse, arribant al 1995 als 2.410 individus (Emslie and Brooks 1999). Des de aquest 

pu tà í i àlesàpo la io sàha à es utà adaà opà ueàs ha à e isat,à ei e tàso etotàe à
aquells països on es destinava un nombre de recursos financers en la conservació del 

rinoceront negre, arribant als 4.880 individus al any 2010. (Emslie 2006; Emslie et al. 2007; 

AfRSG data 2008, 2011). 

Elà i o e o tà eg eàs e posaàaàu aàg a à a ietatàd a e a es,àpe àla principal és la caça 

furtiva per la obtenció de la seva banya, ja que aquesta té un gran valor en el mercat 

i te a io al,àe àalgu esàzo esàs haàpogutàap e ia àu àaug e tàdeàlaà açaàfu ti aàpe à
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a uestaàfi alitat,à ela io adaàa àl aug e tàdelà alo àdeà ercat de les banyes de 

rinoceront. 

Elà alesta àso ial,àelàlliu eàflu àd a es,àlesà illo esàe àlaà o u i a i àiàu aàs ieàdeà
disturbis civils en algunes zones, han provocat aquest augment de la caça furtiva, degut a 

laà e essitatàdeàlaàge t,àalà ueàseàl hiàa de sumar la manca de fons per a la conservació ja 

que aquests es desvien per tal de pal·liar els disturbis, tots aquests factors es veuen 

ela io atsàa àelàaug e tàdeàlaà açaàfu ti a.àápa tàd a uestaàa e açaàta àsiàhià
afegeix  els canvis en el habitat del rinoceront, així com les especies competidores i les 

especies invasores, concretament aquelles especies vegetals que resulten tòxiques per als 

rinoceronts. 

Les accions per tal de protegir aquesta espècie, passen per evitar la caça furtiva, 

començant per prohibir el comerç de la banya, també, monitoritzant els individus, així com 

augmentant la protecció en aquelles àrees protegides on es pugui fer una vigilància eficaç 

de la caça furtiva. 

 

MECISTOPS CATAPHRACTUS    

 

Aquesta espècie ha estat al límit  de l e ti i ,à eie t-se desapareguda en gran amplitud 

deàlaàse aà eaàdeàdist i u i ,àlesàp i ipalsà ausesàd a uestaàdesapa i i àesà euà ueàhaà
estatàlaàdesapa i i àdelà os àdeà i e a,àlaà açaàpe àtalàd o te i àlaàse aà a àiàelà
desplaçament forçat degut a la presencia del home. El cataphractus està gairebé extingit a 

l Àf i aào ide talào às esti aà ueàlaàse aàpo la i à sàdeà e sàdeà ài di idusào à o sà
às àadults.àTotàiàai ,àu ài fo eà e e t,à o stataà ueàs haàt o atàu aàs ieàdeà

poblacions en el Àfrica central, al riu Ogooue i conques costaneres de Gabon, i es sospita 

que en el arc de desert deshabitat que fa el riu Congo, podria refugiar algunes poblacions 

més. Tot i així les dades poblacionals que hi ha sobre aquesta espècie són molt ambigües, 

inacabades o inexistents. (Thorbjarnarson i Eaton 2004, Eaton i Barr 2005, Pauwels 2006, 

Shirley no publicats .) 

Laàdis i u i àdelà o eàd i di idusàe àelàpassatàs at i uei àaàlaà açaàpe àelà alo à
comercial de la seva pell. Tot i que hi ha evidencies, per les quals el cataphractus 

s a osta iaàaàl e ti i ,à oà o sàpe àlaà açaàpe àlaàse aàpell,àsi àpe àlaàsu aàdeàlaàp duaà
d h itatà jaà ueàg a sàe te sio sàdeà os às ha àtalatàpe àpla ta à aut ú,à a auàoàa aà eà
pe àfe àasse ta e tsàhu a s .àL a ti itatà i egètica enfocada aquesta espècie a més a 

més per la pell o per la carn, també es calcula que una petita part es pot haver vist 

afe tadaàpe àl e plota i àpes ue aàdeàl h itat,àjaàsiguiàpe àlaàdesapa i i àdeàp essesàpe àlaà
so eàpes a,à o àlaà o tàpe à eu e s enganxats en les xarxes dels pescadors (Abercrombie 

1978, Pooley 1982). 

Les accions de conservació que es porten a cap són molt bàsiques i en molts casos insuficients, 

jaà ueàe àlaà ajo iaàdeàpaïsosàa uestesàa io sà o sàesà ase àe àlaàp ote i à ju ídi a àdeà
lesàpo la io sàsil est es,àtotàiàai àa uestaà oàs apli aàe àlaà ajo iaàdelsà asos,àfi sàhiàtotàdi sà
deà oltesà eesàp otegides.àCalà e a a àlaàú i aàa i àpe àaàlaà o se a i àd a uestaàesp ieà
ueàesàpo taàaà apàaàCostaàd I o i,àe àelà ualàs haàiniciat un programa de cria en captivitat per a 

una posterior reintroducció. 
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6.3.4. Caracterització de valors a la col·lecció de Mongofra Nou  

 

Laà ol·le i àdeàMo gof aàNou,àa tual e tàest àsatisfe tààl úsào a e talàiàl úsàdid ti à ueàlià
hagin pogut donar les diverses visites turístiques que hi han passat. Tot i així, es sosté que la 

col·lecció que tenim entre mans ostenta més valors dels que té reconeguts.  

E àp i e àllo àdesta aàl altà alo àhist i ,à oltàlligatàalàta ide istaà ueà aàp epa a àlaà
col·lecció. Degut a que són peces procedents de diferents moments del segle XX, es té 

constància de que part de les cornamentes  van ser preparades per en Josep Nogués, una 

figura àmpliament reconeguda pel col·lectiu  de taxidermistes de Barcelona. (S. Filella. com. 

verb.)   

En segon lloc, el valor didàctic del segment de la col·lecció de bòvids destaca per haver-hi 

ep ese tadesàu aàaltaàdi e sitatàd esp iesà.àTa àhiàest à oltà ela io atàelàfetàdeà ueàlaà
col·lecció pertanyés a una família benestant, ja que els exemplars de fauna africana estan 

atu alitzatsàd u aà a e aà oltàa u ada.àLaà ualitatàdeàlaàta id iaàt à oltaà ela i àa àelà
alo àdid ti ,àjaà ueàa uestàso gei àdeàlaà apa itatàd e se a à o eptesà efe e tsàaàl a i alàaà
pa ti àd u aà o aà ep ese ta i .à“iàa uesta no és fidel a la realitat, la funció didàctica així com 

totes les altres més  

 

ela io adesàa àl est ti aàde ei e àe po e ial e t.àE àa uestàsentit el lleó (Panthera leo) 

és la peça més ben naturalitzada i conservada, degut a això també destaca la seva potencial 

funció didàctica. 

Laàfu i àdeà ese o isàge ti sà sàdifí ilàd at i ui àdegutàaà ueàl o ige à oà sà e ifi at,àtotàiàai í,à
s ide tifi uen exemplars de la col·lecció que tenen potencial per aportar informació genètica 

oltà elle a tàe àelsàestudisàso eàlesàse esà espe ti esàesp ies.àU àd ellsà sàelà i o e o tà
negre (Diceros bicornis), és una espècie  ben estudiada i per tant no hi ha gaire debat relatiu a 

la seva filogènia  o taxonomia. . Tot i així, la seva dinàmica poblacional  durant la segona meitat 

Fig. 12. Fotog afiaàdeàlaàpa tàposte io àd u àdelsà idsàaf i a sà atu alitzats. Font: Elaboració pròpia 
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delàsegleàXXàhaàsigutàde ei e tàiàlaà o se a i àdeàl esp ieàdepe d àe àg a à esu aàdeà o à
gestio e àlesàp essio sà ueàl afe te àdu ant les pròximes dècades.  

U àsego àe e pla à oltài te essa tàdesàd a uestaàpe spe ti aà sàelàfalsàga ialàaf i à
(Mecistops cataphractus). Aquesta espècie  ha patit una davallada poblacional de manera 

anàloga al rinoceront negre, la diferència és que la seva àrea de distribució es troba en una 

regió política que ha estat en constant conflicte durant la segona meitat del segle  XX. Un 

e e pleàdeàlaà a aàd estudisàso etotàd estudisàa à etodologiesà o esà o àlesàd a lisià
deàl áDNà s,à ueàalàà àesààpu li uen articles  que proposen noves taxonomies i donen peu a 

o esàhip tesisàfiloge ti ues,ààaàpa ti àd estudisàge ti s.à“iàs afegei à ueàtotaàlaài fo a i à
do u e talà efe e tàaàl o ige àd a uestaàpeçaàsugge ei à ueàesà aà aptu a àalsàa sà ,àte i à
un exemplar que sense dubte pot aportar informació rellevant en quant al coneixement de 

l esp ieàiàlaàse aà o se a i .à 

Per últim el segment de la col·lecció que es compon de fauna ibérica, principalment aus, 

presenta funció ornamental ididàctica degut a que es fauna propera, tot i que la naturalització 

no és tan bona com la del segment de fauna africana. 
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7. EVOLUCIÓ HERMENÈUTICA DEL CONSERVACIONISME 

AMBIENTAL A ESPANYA S. XX-XXI 

 

El concepte hermenèutica, en biologia, fa referència a la conservació de la fauna, la flora i el 

medi ambient. Aquest és un tema que actualment està a la agenda internacional, els 

arguments associats són objecte de debat a tots els nivells acadèmics i és un concepte que de 

manera més o menys intuïtiva trobem a la ciutadania.  

ái àhaàsigutàelà esultatàd u àp o sàe àelà ualàaàt a sàd edu a i ,àa i à iutada a,à
i estiga i à ie tífi aàiàpolíti uesàpú li uesàhau e àd a a a àassu i tà ueààelà ost eàestilàdeà
vida com a espècie repercuteix en les condicions ambientals que permeten la nostra 

existència.  

 

“eguida e tàesàt a ta,àe àelà a àdeàl Estatàespa ol,àlaàp ofu daàasso ia i à ueàhiàhaàhagutà
entre la recerca zoològica i les activitats cinegètiques. Es considera la recerca zoològica el 

p e u so àdeàl he e uti aàa tualàdegutàaà ueàs àlesà atei esài stitu io sàlesà ueà
evolucionen cap a un proteccionisme de la fauna i reconeixement del valor ecològic. És 

aquesta evolució durant el segle XX la que dibuixa els o íge sàd a uestà o epteàààtalàià o àelà
coneixem. 

 

7.1. LA CAÇA COM ANTECEDENT DEL CONSERVACIONISME 

 

Elsàge a sà‘u i àiàTudu íàfo a e àpa tàd u aàfa íliaàpe ta e tàaàlaà u gesiaà atala aàdeà
principis de segle XX. En aquest context, la caça era una afició pròpia del segment de la 

po la i à sà e esta tàiàelsà alo sào a e talsàiàd i di ado sàd estatusàso ialàe e àelsà ueàesà
relacionaven amb tota col·lecció aliena a un museu o una escola. 

“iàe sàsitue àe àelà o te tàhist i àdeàl Àf i aà olo ial,àlaà isi  que tenien els viatgers 

o ide talsàd a uestà o ti e tàe aàd u ài d etài e plo atàiàpleàd a e tu es,àaào àt o a ie àtotà
tipusàdeà iatu esàe ti uesà ueàta àsolsàha ie àpogutà eu eàaàlesàil·lust a io sàd algu àlli e.à 

 

Elà ate ialàd o se a i ààe aàp e ari i la càmera fotogràfica amb prou feines era un estri que es 

pogu sàpo ta àdeà iatge.àD u aà a e aà asta tài i aàe aàha itualà ueà ualse olàho eà ueà
desenvolupés interès per la fauna, ho fes amb un fusell a la mà. 

L ap opa e tàalà ediàa ie t,àe à o et als animals, a través de les activitats cinegètiques 

ha constituït la norma durant la primera meitat del segle XX. ...).  

Cal destacar dos tipus de cinegètica:  

 

 Cinegètica tròfica: es refereix a la cinegètica vinculada a la posició en la xarxa tròfica de 
l Homo sapiens o àaàdep edado .àLaà açaàpe àl ali e t,àhaàestatàasso iadaà
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històricament a unes espècies  en concret,  anomenades espècies cinegètiques, 
depe e tàdeàlaàzo a.àGe e al e tà oltàdete i adesàpelàseuàg auàd a t opof ia,àlesà
espècies cinegètiques han adaptat la seva natalitat mitjana per resistir la seva caça. Per 
contrapartida són les espècies que actualment requereixen un control cinegètic degut 
aà ueàl ali e ta i àa tualàdeàlaàpo la i àhu a aàjaà oàpassaàpe àlaà açaàd a uestesà
espècies, com per exemple el porc senglar (Sus scrofa). 
 

 Cinegètica lúdica : Fauna i home al Montseny i al Montnegre (M. Boada, 1990): 
 
...les t i ues de aptu a i els o ta tes ue ts a  la fau a silvest e o es 

modifiquen de manera notòria fins arribar primer a la revolució industrial i a partir dels 
a s  la evolu i  te ol gi a.  
 
Pa al·lela e t,àlaà açaàhaàa atà a ia tàa àl odeà u alàiàl aug e tàe àlaà apa itatà
de mobilitat de les persones, en concret del col·lectiu de caçadors occidentals. Així 
neix la cinegètica lúdica que generalment és molt més perniciosa ja que des del seus 
orígens premia les peces més exòtiques i més grans.  

 

U àe e pleà oltàil·lust atiuàd a uestaà i eg ti aàlúdi a,à sàlaàg a àafi i àdelà o a aàálfo sà
XIII per la caça i les armes, així com les diverses caceres que duia a terme per diferents parts de 

l estatài lúsàa àalt esà apsàd estat. 

 

 Elsàge a sà‘u i àiàTudu íàs àu àe e pleàdeà i eg ti aàlúdi aàai íà o àd àap opa e tàaàlaà
atu aàaàt a sàdeàlaà aça.àá uestaàap o i a i àe aàha itualààiàha àe istità oltsàààdu a tàl últi à

segle, entre els que destaquen per la seva posterior dedicació a la protecció del medi ambient: 

Félix Rodriguez de la Fuente, en Salvador Filella o en Jordi Sargatal. Tots ells són exemples 

d ap opa e tài i ialàaàlaà atu aàdesàd u aàpe spe ti aàd ap ofita e tàdelsà e u sosà ueàe sà
ofereix (caça, pesca, cetreria). 

 Elsàp i e sài di isàdo u e tatsàd u aàfede a i àdeà açaàiàpes aà o stituïdaàaàl estatàespa olà
són de 1908. Durant el primer quart de segle diverses associacions locals es van constituir i es 

van realitzar importants assemblees de col·lectius de caça i pesca, destacant les de Bilbao i 

Mad idàdeà à ‘ealàFede a io àEspañolaàdeàCaza .àL es latàdeàlaàgue aà i ilàiàe àge e alàlaà
te i leàsitua i à ueà i iaàelàg ui àdeàlaàpo la i à aàse àu àf eàpe àlaàfu da i àd u aàfede a i à
estatal que no va arribar fins el 1940 amb  Joaquín España Cantos com a president. 

 

J.àEspañaàCa tosà aàse àu àpe so atgeài po ta tàe àl a itàdeàlesàa ti itatsà i eg ti ues,à oà
només com a primer president de la primera federació estatal de caça, també com a fundador 

de la emblemàtica revista cinegètica Caza y Pesca. 

áàl a à à ei àlaàSociedad Española de Ornitología (S.E.O) a mans del Dr. Francisco Bernis 

Madrazo, catedràtic de zoologia a la Universidad Complutense de Madrid i cap de la secció de 

vertebrats al Museo de Ciencias Naturales de Madrid.àÉsàauto àd u aàe te saào aào itol gi a,à
entre la que trobem Migración de Aves. Tratado teòrico y práctico (1966) que ha sigut un 

efe e tàpe àl a ella e tàiàl estudiàdeàlaà ig atologiaàe àausàaàEspaña. 
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Elsàp i ipalsà e t esàdeàp odu i à ie tífi aàe àl itàdeàlaà iologiaàesàsitue àaàlesà
universitats i als museus i és en aquestes institucions en les que es comença a plantar la llavor 

del concepte hermenèutica que coneixem actualment. El Dr. F. Bernis Madrazo va ser una 

figura determinant en el panorama científic que va contribuir enormement al coneixement i 

protecció de les aus a Espanya. 

 

Un exemple del nexe entre les activitats cinegètiques i aquesta incipient hermenèutica, que 

e a aà o sistiaàe àl estudi de les aus i  les seves migracions, el trobem a les memòries 

Recordant bells temps (S. Filella, 2014): 

 

Parlant de la revista Caza y Pesca: 

 La evista o ptava, e  a uells a s 9 9 , a  u a se i  dedi ada a les e upe a io s 
d’aus a ellades apturades a Espanya. Quasi totes les recuperacions, malauradament, eren a 

pa ti  d’aus a atudes pe  açado s, pe  si te i  e  o pte el o te t dels a s e  u  
passava això, les possibilitats de capturar aus sense malmetre-les eren molt poques, almenys al 

ost e país.   

 

Laà“EO,àu aài stitu i à ueàs a a a iaà o e ti tàe àu aàa a de adaàdelà o se a io is eà
ambiental, omplia un espai a una de les revistes cinegètiques més emblemàtiques del segle XX 

i molt vinculada a la Federación Española de Caza.  

Avui en diaàa uestaà o ju tu aàe sà ida iaà oltàl ate i ,àpe àe àelà asàd e à“al ado àFilellaà
ai à aàse àu àg a àdes o i e tà ueà aà o t i ui àaài e e ta àl i te sàpelà ediàa ie t: 

 

...i jo, alesho es, vaig o e ça  a e a  ualsevol a tivitat ela io ada amb les bestioles. Així 

do s, ja a a s d’a a a  l’es ola els dissa tes a la ta da, a ava al talle  de la otiga de 
ta id ia...  

Abans de que la càmera fotogràfica tingués una bona qualitat amb una mida de butxaca, i de 

que les tècniques de captura estiguessi àaàl a astàaàl estatàespa olàlaà a e aàdeàpode à
estudiar les aus era abatent-lesàaàt ets.àáàlesà e iesàa a sà itadesàs e pli aàu aàa dotaà
efe e tàaàu aà isitaàaàlesàIllesàMedesàd u àg upàdeà e esàdeàlaà“e i à‘egio alàdeà

Catalunya de la SEO, que ho il·lustra: 

Va  passa  tot el atí estudia t els ius i el odus vive di d’a uestes aus. U  dels assiste ts 
a l’e u si  ta  va ap ofita  pe  aça  u  os uite  o ú d’u  t et, pe  tal d’ide tifi a -lo 

. Tot i ue avui e  dia a uest tipus d’actuacions ens poden semblar no gaire lloables, en 

a uells o e ts e a el s ha itual.  

 

Degutàaàai ,àta àe aàha itualàt o a à ol·le io sàd ausà atu alitzadesàe àl itàp i atàdeà
qualsevol ornitòleg. I no només les aus, en general, la divulgació sobre fauna vertebrada es 

basava en il·lustracions en paper i col·leccions de fauna naturalitzada. A Barcelona durant el 

segle XX han existit diversos museus amb nodrides col·leccions de fauna naturalitzada 

pertanyents als centres educatius, inclús establint-se una relació de competència entre escoles 

per la col·lecció més completa i de més qualitat. (Salvador Filella, com. verb) 
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7.  L’EMBRIÓ DEL CANVI 

 

Com es diu anteriorment, fins a la dècada del 1970 al 1960 les activitats cinegètiques anaven 

molt lligades a l estudiàdeàlaàfau a.àElsà useusà o stituïe àelsàp i ipalsà e t esàdeàp odu i à
científica referent a fauna i protecció del medi ambient, que en molts casos es tractava de 

p oje tesàdutsàaàte eàpe à ol·la o ado sàdelà useuàa o pa atsàd u àfu io a iàd aquesta 

institució.  

 

A nivell estatal el Museo de Ciencias Naturales de Madrid i la SEO comptaven amb el Dr. F. 

Bernis Madrazo com a engranatge entre les dos institucions que va permetre que al 1969 es 

declarés Doñana Parc Nacional i que al 1970 es constituei iàl e assa e tàdeàBo oll à
(Càceres) com la primera Reserva Ornitològica de la SEO. 

 

Als anys  1970, a Barcelona  també començava a haver una relació especial entre el Museu de 

)oologiaààiàelà)oo.àEsà eaàelàDepa ta e tàd Edu a i àalà)ooàiàà o ju tament es comencen a 

organitzar sessions sobre zoologia .El museu cada cop es vinculava més amb tasques 

d edu a i àa ie talà o àaàpio e sàe àa uestà itàaàCatalu u a,à o àdes iuàe à“al ado à
Filella: 

 

Po  a po , u a e essitat de a vi s’a ava apode a t de nosaltres, sense ser aquesta una 

realitat que afectés només al museu, sinó que per tot el país es respirava aquest moviment. Els 

e t es d’e u sio istes o  la UEC i el CEC o ga itzave  u sets als uals osalt es a àve  
convidats a participar, a parlar de fauna i de la necessitat de protegir la natura. 

Pe  p i e  op e  olts a s, e  ualsevol a tivitat do e t o divulgado a, l’ estudi de la fau a 
es vi ulava est eta e t a la p ote i  de l’e to .  

 

U àsego àpu tàd i fle i àaàCatalu a,àelà aà a a àel fet de que durant aquests anys es 

pla teg sàu àp oje teàdeà o p aà ueàp ete iaà o e ti àl espaià atu alàdeàl ál ufe aàd àEsàG auà
Me o a àe àu aàe plota i àtu ísti a.àáàa elàdeà ueàs es a p sàlaà euàso eàa uestàp oje teà

un dels col·laboradors del Museu de Zoologia de Barcelona  va demanar si la institució podia 

presentar-se com a entitat científica avalant el valor ecològic de la zona. I així va succeir. A un 

passatgeàdeàlesà e iesàa a sà itadesàesàdes iuàpe fe ta e tàelà esultatàd u aà eu i àe t e 

el Dr. Español (llavors director del Museu) i els promotors del projecte: 

 

Desp s de l’e t evista, el D . Español e  va ida  a al seu despat , i olt se iosa e t, e  va 
explicar com quasi els havia fet fora del Museu, quan li varen demanar que utilitzés la seva 

jerarquia per fer- os eti a  la p otesta e  o t a de la u a itza i ...  

 

Aquesta relació entre les institucions científiques que estudien la fauna i la protecció del medi 

a ie t,à sàu àllaçà ueàllu àd afe li -se per la situació política del país cada cop es fa més 
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fo ta.à“e tàtesti o iàd ai àl est etaà ela i à ueà ei àe t eàelàMuseuàdeà)oologiaàiàu àestudia tà
de biologia que acabarà sent un dels màxims responsables de que una part  dels aiguamolls de 

l E po d àesde i guiàa uiàu ài d età e  o se atàiàd altà alo àe ol gi ,àe àJo dià“a gatal.àU à
alt eàe e pleàdeàlaà o solida i àd a uestaàasso ia i àe t eàestudiàdeàlaàfau aàiàp ote i à
d a uesta,à sàlà est etaà ela i à ueàe istiaàe t eàelà)ooàiàelàMuseuà ueà aàpe et eà ueàelà
segon recolzés elàt e allàd e àMa tíàBoada,àlla o sàp epa ado àdeà ost esàd es ueletsàpelà)oo,à
ueà aài flui àdeà a e aàfo a e talàe àelàfetà ueàlaàpo la i àlo alàesà o ilitz sàa àl o je tiuà

de que el Parc Natural del Montseny fos un veritable espai protegit, i no només un paper 

signat el 1928 pel monarca  Alfons XIII. (Filella, 2014). 
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Capítol IV 
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8. CONCLUSIONS 

 

Desprès de la recerca realitzada sobre la composició de la col·lecció, els valors que poden 

estar-hi associats així com el paper de les activitats i eg ti uesàe àl ào ige àià
dese olupa e tàdeàl he e uti aàaà asaà ost aà,às haàa i atàaàlesàsegüe tsà o lusio sà ueà
s ha àdi iditàe àdosà lo s:àespe ífi uesà lesà efe e tsàaàlaà ol·le i àiàge e als. 

 

Conclusions generals: 

 L o ige àdeàl he e uti a,àe t sà o àl estudiàdeàlaàfau a,à aàa a àlligatàaàlesàa ti itatsà
cinegètiques fins els anys 70. 

 

 Els museus de zoologia com a institucions públiques que representen la perspectiva 
tècnica de la fauna, van jugar un paper cabdal en el desenvolupament de 
l he e uti aàaàEspa a,àà a a tàu àp e ede tàal·lega tàe à o t aàd i te essosà
econòmics argumentant valor ecològic.  

 

 Per avaluar quines implicacions van tenir i les caceres realitzades pels germans Rubió i 
Tudu íàs ha àdeà o te tualitza àte po al e t,àjaà ueàlesàei esàd u ào it legàe e àlesà
atei esà ueàlesàd u à açado . 

 

 Les activitats cinegètiques així com la pesca han sigut els principals vectors 
d ap opa e tàaàlaà atu aàfi sàlaàd adaàdelsàa sà -70.  
 

 Les activitats cinegètiques del passat que van generar externalitats negatives 
ambientals han deixat un testimoni que són les col·leccions naturalitzades, es té la 
obligació de destacar els valors presents en aquestes ja que poden generar 
externalitats positives que rentabilitzin aquests impactes ambientals.  
 

 Co stituei àu aàdifi ultatà ealàpe àalà ol·le tiuàd i estigado sà ueàt e alle àa à
material genètic de fauna vertebrada el fet de que no hi hagi una centralització de la 
informació referent a les col·leccions de fauna naturalitzada en relació a la seva 
funcionalitat com a  bancs genètics de poblacions extintes. 
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Conclusions específiques: 

 

 Lesàesp iesà ep ese tadesàaàlaà ol·le i à ueàp ese te àu àg auàd a e açaà sàg a à
segons els criteris de la UICN són el kudu menor (Tragelaphus imberbis), el lleó 
(Panthera leo), el rinoceront negre (Diceros bicornis) i el fals gavial (Mecistops 
cataphractus).  

 

 

 Laàsu ol·le i àd ausàs àlesà ueàp ese ta e àu àpitjo àestatàdeà o se a i ,àd alt aà
banda, el segment de fauna africana és el que presenta globalment  el millor estat de 
conservació. 
 

 Podem concloure que els valors  associats a les peces més ben conservades són el 
alo ào a e tal,àd e hi i i àiàdid ti .à 

 

o Entre aquestes destaca el Panthera leo pel seu excepcional bon estat, 
principalment resultat d u aà o aà atu alitza i àiàu à a te i e tàa u atà
fos o àià egula i àd hu itatà  

 

 Quede ài di isàdelà alo àhist i àd algu esàpe esàa àl auto iaàd e àJosepàNogu s. 
 

 D alt aà a da,àpelàfetàdeà ustodia àpe esà ueàpode àte i àu ào ige àd u aàa tiguitatà
signifi ati aààiàpe u à oltesàd a uestesàpe ta e àaàesp iesàe àpe illàd e ti i ,àelà
valor de reservori genètic és molt destacable. 
 

o  En concret, el Mecistops cataphractus constitueix un jaciment genètic degut a 
què es suggereix el seu origen a Gàmbia entre 1922 i el 1935, i és una espècie 
greument amenaçada i poc estudiada a nivell de genoma. (M. Shirley, 2014) 
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9. PROPOSTES DE MILLORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINCA MONGOFRA NOU I 

FUNDACIÓ RUBIÓ I TUDURÍ 

MAPA D’UBICACIÓ 

 

DADES DEL CENTRE: 

Claustre del Carme, local 48 

07701 Maó Balears 

Telèfon: 0034 971351320 

Direcció de correu electrònic: 
info@fundaciorubio.org 

 

ACCIÓ 1 

 

DESCRIPCIÓ: Preparar les peces que formen la col·lecció per una exposició al públic. També es 

prepararan unes fitxes amb la informació bàsica de cada espècie (classificació taxonòmica, hàbitat, 

àrea de dist i u i ,àiàg auàd a e aça  

 

OBJECTIUS: Divulgació de la col·lecció entre els visitants de Mongofra 

 

RESPONSABLES: Fundació Rubió Tudurí 

 

PERSONES IMPLICADES: Personal de la Finca de Mongofra Nou 

 

PRIORITAT/CALENDARI: Alta/Curt termini 

 

PRESSUPOST: I p essi àdeàfit esà €  

s espe aà ueàhiàhagiàu àaug e tàdeàlaà o petiti itatà o àaàe plota i à
tu ísti aàe fo adaàaàl ag otu is eàoàtu is eàsoste i leàdegutàaà ueàlaàfu i àdi ulgati aàià
d e hi i i à sàu à e la àtu ísti àdi e teàiàu aà illo aà ueàge e aàe te alitatsàpositi esàd
so ial,àso etotàe àl itàdeàl edu a i àiàdi ulga i àa ie tal.

mailto:info@fundaciorubio.org
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ACCIÓ 2 

 

DESCRIPCIÓ: Ela o a i àdeàt e allsàge ti sàiàa ie talsàso eàlesàespe iesàd i te sàdesta at. 

 

OBJECTIUS: Determinació dels genomes poblacionals, i determinació de les condicions ambientals, 

en la època que es van dur a terme les caceres  

 

RESPONSABLES: Investigadors científics 

 

PERSONES IMPLICADES: Personal de la Fundació Rubió i Tudurí  

 

ACCIÓ 3 

 

DESCRIPCIÓ: P o edi àaàu àp oto olàdeà o se a i ,àjaàsiguiàaàt a esàdeàlaà etejaàpe i di a,àl úsàdeà
it i es,àet ,àpe àtalàd e ita àelàdete io a e tàdeàlesàpe es. 

 

OBJECTIUS: Evitar deteriorament de la col·lecció 

 

RESPONSABLES: Personal de la Finca Mongofra Nou 

 

PERSONES IMPLICADES: Fundació Rubió i Tuduí 

 

PRIORITAT/CALENDARI: Alta/Curt termini 

 

PRESSUPOST: El pressupost per tal de redactar el p oto olà sà e o,àtotàià ueàs haàdeàte i àe à
asà ueàs es ullià
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ACCIÓ 4 

 

DESCRIPCIÓ: Fomentar els valors de la col·lecció  fent publicitat de la col·lecció de Mongofra Nou i 

dels seu valors. 

 

OBJECTIUS: Augmentar el nombre de visitants a la Finca de Mongofra Nou 

 

RESPONSABLES: Fundació Rubió i Tuduri 

 

PERSONES IMPLICADES: Govern de Menorca, Govern Balear, oficines de turisme. 

 

PRIORITAT/CALENDARI: Alta/Curt termini 

 

Ela o a i àt ípti sà ap o .à €/ à opies

a àl i e e tàdeà isita tsàs espe aàu à e efi iàe o i ,àtotàià ueàa uestà
ACCIÓ 5 

 

DESCRIPCIÓ: E posi i àdeàlaà ol·le i àd ausàe àu aàsalaàdeàlaà asa. 

 

OBJECTIUS: Di ulga àlaà ol·le i àd aus 

 

RESPONSABLES: Personal de la Finca de Mongofra 

 

PERSONES IMPLICADES: Fundació Rubió i Tudurí 

 

PRIORITAT/CALENDARI: Alta/Curt termini 
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Fit esàd e posi i :à
acció I 
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IMPALA 

Classe:    mamalia  
Ordre:     artiodactyla 

Família:   bovidae 

Gènere:   aepyceros 

Espècie:   A.melampus 

(Liechtenstein, 1812) 
 

 
AREA DE DISTRIBUCIÓ  

Habitat: Viu a boscos poc 

densos amb la presencia 

de molta llum, i amb aigua 

al voltant, també se là
troba a la sabana. No 

s adaptaàgai eà àaàlaà alo à
seca, és per això que molts 

cops al trobem a la ombra.  

GRAU D’AMENAÇA 

 

LC; Preocupació 
menor 

 ANTA;  cast: ELAND COMÚ  

Classe:            
Mammalia 

Ordre:            
Artiodactyla 
Família:         Bovidae 

Subfamília:   Bovinae 

Gènere:        
Taurotragus 
Espècie:   T. Oryx, 
(PALLAS, 1766) 
 

 
AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Esplanades 

obertes i sabanes, 

boscos secs de 

mopans, selves 

clares i praderies; 

algunes vegades es 

poden trobar fins els 

4.500m. 
 

GRAU D’AMENAÇA 

 

LC; Preocupació 
menor 
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 áNTILOPàD áIGUá 

Classe:      Mammalia 
Ordre:       Artiodactyla 
Família:    Bovidae 
Subfamília: Reduncinae 
Gènere:   Kobus 
Espècie:   K. ellipsiprymnus, 
(OGILBY, 1833) 
  

   AREA DE DISTRIBUCIÓ 
 

Habitat: Zones boscoses, 

esplanades inundades, fins 

i tot en turons pedregosos 

oàs a ostu e àaàt o a à
llu àdeàl aigua. 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

LC; Preocupació 
menor 

 GACELA DE GRANT 

Classe:      Mammalia 
Superordre: Cetartiodactyla 
Ordre:       Artiodactyla 
Família:    Bovidae 
Subfamília: Antilopinae 
Gènere:   Nanger 
Espècie:   N. granti,                 
(BROOKE, 1872) 
 

 

   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Esplanades obertes 

amb una certa quantitat 

d a ustos;àta àe à
paratges de matollars 

espessos però mai e herbes 

altes. En el Nord de Kenia se 

les troba en zones àrides 

semidesèrtiques.  

GRAU D’AMENAÇA 

 

LC; Preocupació 
menor 
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 BOU DOMÈSTIC 

Classe: Mammalia 
Ordre: Cetartiodactyla 
Família: Bovidae 
Gènere: Bos 
Espècie: B. primigenius 
ssp.taurus (Linnaeus. 1758) 
 

 

    

 

ES POT TROBAR ARREU DEL 

MON. 

 

 

   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Al tractar-seàd u aà
espècie altament 

domesticada es pot trobar 

pràcticament arreu del mon. 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

LC; Preocupació 
menor 

 BÚFAL ÀFRICA 

Classe:    Mammalia 
Ordre:     Artiodactyla 
Família:  Bovidae 
Gènere:  Syncerus 
Espècie:  S. caffer  
(Sparrman. 1779) 
 

 

   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Habita en una gran 
di e sitatàd h itats,àse làpotà
trobar en els boscos densos 
deàl Àf i aàfi sàaàlesàpla u esà
herbàcies, és molt comú 
trobar-lo a les zones 
pantanoses, ja que evita les 
regions extremadament 
àrides que no hi hagi fonts 
d aigua.àáàlaà u ta aàse là
pot trobar fins els 400 
et esàd altitud. 

 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

LC; Preocupació 
menor 
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 KUDU PETIT 

Classe:   Mammalia 
Ordre:    Artiodactyla 
Família:  Bovidae 
Gènere:  Tragelaphus 
Espècie:  T. imberbis  (Blyth, 
1869) 
 

 
   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: El kudu petit té una 
àrea vital de 200 hectàrees, 
tot i que no posseeix el 
te ito i.à“e làt o aàe àzo esà
semiàrides, en regions 
seques, planes i boscoses, 
on es poden trobar acàcies i 
arbustos densos. Evita les 
àrees obertes i amb herbes 
altes, preferint zones 
ombroses i amb pastures. 
Generalment es troba en 
altituds inferiors als 1200 
metres. 
 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

NT; Quasi amenaçat. 
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 MARTA 

Classe: Mammalia 
Ordre: Carnivora 
Família: Mustelidae 
Gènere: Martes 
Espècie: M. Martes 
(Linnaeus. 1758) 
 

 

   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Habita en boscos 
profunds, lluny del habitat 
del home, sobretot els de 
coníferes, boscos mixtes, 
fagedes i rouredes. Se la 
pot trobar fins els 1700 
et esàd altitud. 

 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

LC; Preocupació 
menor 

 LLEÒ 

Classe: Mammalia 
Ordre: Carnivora 
Família: Felidae 
Gènere: Panthera 
Espècie: Panthera leo 
(Linnaeus. 1758) 
 
 

 

   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: áàl Àf i aàelsàlleo sà
viuen en zones herbàcies 
com ara les acàcies disperses 
que els hi proporciones 
o es.àáàlaàÍ diaàse làpotà
trobar des de els boscos de 
sabana seca i a les zones de 
matorral caducifoli molt sec.  
 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

     VU; vulnerable. 
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 RINOCERONT NEGRE 

Classe:   Mammalia 
Ordre:   Perissodactyla 
Família: Rhinocerotidae 
Gènere: Diceros, (GRAY, 
1821) 
Espècie:   D. bicornis, 
(LINEAUS, 1758) 
 

 
   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Matorral sec, 

particularment arbustos 

espinosos. També en les 

zones muntanyoses, fins els 

3500 m, en les zones 

empapades per la boira. 

( Kenia mountain) 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

     CR; En perill 
crític. 

 COBRA DE MONOCLE 

Classe: Reptilia 
Ordre: Squamata 
Família: Elapidae 
Gènere: Naja 
Espècie: N.  kaouthia  
(Lesson, .1831) 
 

 
   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Sovint comparteix 
ecosistema amb la cobra 
d ulle es,àpe ààlaàN. 
kaouthia està més adaptada 
a ambients semiaquàtics. És 
fàcil trobar-la a les 
est u tu esààd e assa e tà
típiques dels arrossars del 
sud-est asiàtic per sobre dels 
1000 m. 
 

 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

 LC; Preocupació 
menor. 
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 FALS GAVIAL AFRICÀ 

Classe: Reptilia 
Ordre: Crocodylia 
Família: Crocodylidae 
Gènere: Mecistops 
Espècie: M. cataphractus  
(Cuvier,1825) 
 

 
   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Ésàe d i àd Àf i aà
occidental i central. 
Acostuma a ocupar aigües 
continentals, tant cursos 
mitjos i baixos dels rius com 
estanys. 
 

 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

 CR; En perill crític. 

 MUSSOL EMIGRANT 

Classe:      Aus 
Ordre:      Strigiformes 
Família:   Strigidae 
Gènere:   Asio 
Espècie:   A. Flammeus 
((Pontoppidan, 1763) 
 

 

   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Present a les zones 

obertes, en maresmes, en 

àrees de cultiu, zones 

herbàcies sense treballar. 

 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

 LC; Preocupació 
menor. 
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 ÒLIBA 

Classe:      Aus 
Ordre:      Strigiformes   
Família:    Tytonidae 
Gènere:   Tyto 
Espècie:   T. Alba (Scopoli, 
1769) 
  

   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: La òliba habita 

generalment en espais 

oberts, com ara els camps de 

cultiu i estepes. Per criar 

trien forats ampliïs, ja siguin 

atu alsàoà eatsàpe àl ho e.à
És una espècie molt lligada a 

les zones antropitzades.   

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

 LC; Preocupació 
menor. 

 FALCO PEREGRÍ 

Classe:      Aus 
Ordre:      falconiformes   
Família:    falconidae 
Gènere:   falco 
Espècie:   F.peregrinus 
(Tunstall, 1771) 
  

   AREA DE DISTRIBUCIÓ 
 

Habitat: El seu habitat 

avarca des de la tundra 

àrtica fins el sud de 

l á i aàdelà“ud.àEsàpotà
trobar a qualsevol punt de la 

Terra exceptuant les regions 

polars extremes, les altes 

muntanyes i les selves 

tropicals. Cada vegada més 

se lsàpotà eu eàaàlesà iutats,à
però cal remarca que no és 

el seu habitat natural. És una 

espècie migratòria, és per 

això que te una àrea de 

distribució tant extensa. 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

 LC; Preocupació 
menor. 
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 GARSA REAL 

Classe:      Aus 
Ordre:      pelecaniformes   
Família:    ardeidae 
Gènere:   ardea 
Espècie:   A.cinerea 
(Linnaeus, 1758) 
 

 
   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: El seu habitat es 

troba en els marges dels 

dip sitsàd aiguaàdolça,à
salubre o salada. Cria en 

colònies, en arbres a prop de 

l aiguaàiàdeàzo esà
inundables.   

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

 LC; Preocupació 
menor. 

 MARTINET MENUT 

Classe:      Aus 
Ordre:      pelecaniformes   
Família:    ardeidae 
Gènere:   Ixobrychus 
Espècie:   I.minutus 
(Linnaeus, 1766) 
 

 
   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Viu a les zones 

humides dels litorals, amb la 

p ese iaàd u aà egeta i à
densa, ja sigui arbres o 

canyissars. En els Països 

Catalans només ve a 

nidificar. 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

 LC; Preocupació 
menor. 
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 ABELLEROL EUROPEU 

Classe:      Aus 
Ordre:      Coraciiformes   
Família:    Meropidae 
Gènere:   Merops 
Espècie:   M.apiaster 
(Linnaeus, 1758) 
 

 
   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: Existeix la teoria de 
ueàl a elle olà sàd o ige à

tropical, degut a la seva 
coloració, ja que les aus de 
les zones templades 
presenten una coloració més 
discreta. No és troba per 
so eàlesà .àd alçada. I 
nidifica als talussos dels 
cursos mitjans del rius o el 
terraplens de les carreteres. 
És una espècie migratòria. 
 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

 LC; Preocupació 
menor. 

 OROPENDULA EUROPEA 

Classe:     Aus 
Ordre:     Passeriformes 
Família:   Oriolidae 
Gènere:   Oriolus 
Espècie:   O.oriolus 
(Linnaeus, 1758) 
 

 

   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: La oropendula 

també es troba en les 

latituds temperades i 

o ealsàd Eu opa.àTa à sà
una espècie migratòria per 

ai àdu a tàl hi e àesà
desplaçaà apàaàl Àf i aà
tropicalàiàl Àsiaàt opi al. 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

 LC; Preocupació 
menor. 
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á uestesàfit esàs e ia a àaàMo gof aàpe àtalàdeà ueàpugui àse ài o po adesàaàlaà
col·lecció. Pangea t àlaài te i àdeà ueàlaà ol·le i àpassiàaàse àe posada,àa àl ajutà
d a uestesàfit esàiàlaàfei aàdeà estau a i ,às espe aà ueà oà o sàsu ià alo àdid ti ,àsià
no que també es pugui usar com a reclam turístic per a la zona, sobretot entre aquells 

amants de la natura. En tot cas la intenció recau en no deixar que una col·lecció com 

a uestaà aiguiàe àl o litàoàalà a àd u aà agatze ,àjaà ueàesàt a taàd u aà ol·le i à
ú i a.àái íà eie à ueàadju ta àa uestesàfit esàd u aà a e aàest ti aàià isualàaàlesà
peces de la col·lecció ressaltaria el valor didàctic present en aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 PERDIU ROJA 

Classe:      Aus 
Ordre:      galliiformes   
Família:    phasianidae 
Gènere:   alectoris 
Espècie:   A.rufa (Linnaeus, 
1758) 
 

 
   AREA DE DISTRIBUCIÓ 

 

Habitat: És una au que 

habita a llocs oberts,  més 

aviat secs i zones de conreus 

de cereals. La podem trobar 

fi sàelsà àd altu aà
respecte el nivell del mar, 

tot i que no és habitual 

trobar-la aquesta altitud, ja 

que prefereix zones de 

muntanya baixa. És un ocell 

sedentari, ja que no es 

caracteritza per poder fer 

vols llargs. 

 

GRAU D’AMENAÇA 

 

 LC; Preocupació 
menor. 
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Capítol V 
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10.CÀLCUL EMISSIONS CO2 

 

Les emisions de CO2 generades a partir del consum electric generat per els ordinadors és: 

10h setmanals x 3 persones x 22 setmanes = 660 hores totals 

Considerant una potencia de 90W. 

660h x 90W = 59400 Wh 

(59.4 KWh x 0.126 (% de producció a partir de carbó) x 0.17 Kg CO2) + (59.4 KWh x 0.108 (% de 

producció a partir de cicles combinats) x 0.37 Kg CO2) + (59.4 KWh x 0.192 (% de producció a 

partir de fonts renovables) x 0.25 Kg CO2) =  6,497 Kg CO2 eq. 

Dades extretes de IDAE (2013). 

.àLesàe issio sàge e adesàpe àelàt a spo tàe àa ioàfi sàaàMe o a,àta tàd a adaà o àdeà
tornada és un total de: 210 Kg CO2 eq. (myclimate.com) 

3. Les emissions associades al transport en cotxe a la illa de Menorca, tenint en compte un 

consum mitjà de 5l/100km dièsel, sumen un total de: 130 Kg CO2 eq. (myclimate.com) 

Laàsu aàtotalàdeàlesàe issio sàdeàCO àge e adesàpe àlaà ealitza i àd a uestàp ojecte:  

6,497 Kg + 210 Kg + 130 Kg = 346,497 Kg CO2 eq 
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11.PRESUPOST 

En el següent quadre es mostren els diferents costos desglossats del projecte. 

 

  Unitats Preu/unitat P euà €  
Despeses directes 
T e allà €/h  
 Despatx 230 15 3450 

 Treball de camp 70 20 1400 
TOTAL 4850 

T a spo tà €/K  

 
Transport públic 2 zones 
(num. Viatges) 216 2,5 540 

 Transport privat (km) 623 0,0822 51,2106 
Material fungible 
 Bastonets de les orelles 1 0,8 0,8 

 Kit de pinzells 1 1,1 1,1 
 Espuma seca 1 4,85 4,85 
 Guants de làtex 2 2 4 
 Mascaretes 1 0,6 0,6 
 Bosses hermètiques 1 0,5 0,5 

TOTAL 603,0606 
Transport treball de camp  
 Bitlletàd a i  3 70 210 

 Lloguer de cotxe 1 191,8 191,8 
TOTAL 401,8 

Material inventariable 
 Ordinador 3 400 1200 

 Material d'oficina 1 20 20 

 
Màquina de fotos 
REFLEX 1 415 415 

 Cinta mètrica 2 1,2 2,4 
 Tela 2 15 30 

TOTAL 1667,4 
Edició i impressió   
 Fulls paper reciclat 1 4,2 5,2 

 Tinta negre 1 11,56 12,56 
 Tinta color 3 9,41 12,41 
 Enquadernació 4 5 9 
 CD 1 3,45 4,45 
 Fundes CD 1 2,1 3,1 

TOTAL 46,72 
TOTAL DESPESES DIRECTES 7568,9806 

DESPESES INDIRECTES (20% DE LES DIRECTES) 1513,79612 
DIRECTES+INDIRECTES 9082,77672 

IVA (21%) 1907,38311 
TOTAL 10990,1598 

 

Taula 7. P essupostàdeàl ela o a i àdelàp oje te.à 
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12. PROGRAMACIÓ 

 

Un aspecte imprescindible de qualsevol projecte és el plantejament de la seqüencia de 

dife e tsàa ti itatsà e ess iesàpe àtalàd assoli àelsàdife e tsào je tius,à efe e iadesàe àlaàlí iaà
temporal que avarca la totalitat del projecte. 

 

La finalitat es poder identificar aquells processos que més temps ocupen, per tal de gestionar 

aquest lo millor possible. 

A continuació es presenta en format taula les diferents activitats així les diferents entregues 

provisionals. 

 

 

18. setembre 2014 Inici de la recerca bibliogràfica.  

25. setembre 2014 Recerca bibliogràfica sobre els viatges i          
antecedents. 

29. setembre 2014 Establir els objectius generals i específics del 
projecte. 

9. octubre 2014 Redacció antecedents i objectius. 

16. octubre 2014 Redacció metodologia i programació. 

21. octubre 2014 Entrega DP01 + DP02 

22. octubre 2014 Entrevista Salvador Filella concertació de la 
metodologia d'inventari i identificació taxonò
mica. S’acoten els objectius. 

23. octubre 2014 Defensa DP01 

30. octubre 2014 Recerca del material necessari per  la               
identificació (guies dicotòmiques i context ta
xonòmic: macromamífers africans, aus i rèpti
ls) 

5. novembre 2014 Redacció context taxonòmic de la col· lecció. 

7. novembre 2014 Entrevista Margarita Rubió (Fund. Privada N. 
M. I M. Rubió i Tudurí) 

10. novembre 2014 Inici del treball de camp, desplaçament a     
Mongofra Nou.  

11. novembre 2014 Entrevista a l’OBSAM, entrevista amb Sonia, 
responsables de la biblioteca Rubió i Tudurí 
Andromaco, localització de les peces dins    
Mongofra Nou i elaboració de la programaci
ó del treball de camp. 

12. novembre 2014 Mostreig fotogràfic i recopilació de dades bio
mètriques, consulta del arxiu fotogràfic. 

13. novembre 2014 Inici de la identificació de les peces, restaura
ció d’aquelles peces en pitjor estat. Entrevist
a telefònica amb Salvador Filella per tal de sa
ber el protocol de restauració a seguir. 

14. novembre 2014 Entrevista als inquilins de la casa, identificaci
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ó de les peces, mostreig fotogràfic i recollida 
de mostres. 

15. novembre 2014 Tornada a Barcelona. 

16. novembre 2014 Anàlisi de les dades recollides i identificació  
exemplars. Recollida bibliogràfica sobre l’evo
lució de l’hermenèutica a Espanya, s’inicia la 
busca de valors associats a la col· lecció. 

20. novembre 2014 Redacció de l'inventari estandarditzat. 

27. novembre 2014 Entrevista Salvador Filella sobre determinaci
ó estat de conservació. 

9. desembre 2014 Entrega DP03  

10. desembre 2014 Preparació defensa DP03 

11. desembre 2014 Defensa DP03 

12. desembre 2014 
 

Redacció Diagnosi: estat de conservació de la  
col· lecció (DP04) 
 

15. desembre 2014 Entrevista amb Montse Ponsà. 

18. desembre 2014 Redacció Diagnosi: valors associats a la col· le
cció actualment i l’evolució de                          
l’hermenèutica a Espanya en el S.XX. 

3. gener 2015 Redacció Diagnosi: Grau d’amenaça de l’esp
ecies en l'actualitat  

8. gener 2015 
 

Redacció Conclusions i propostes de millora, 
elaboració de les fitxes. 
 

13. gener 2015 Entrega DP04+DP05 

15. gener 2015 Defensa DP04 + DP05 

17. gener 2015 Redacció article  

22. gener 2015 Entrega DP06 

27. gener 2015 Revisió document final 

29. gener 2015 Últims retocs i impressió del document escrit
. 

2. febrer 2015 Entrega document final 

4. febrer 2015 Realització presentació i preparació defensa f
inal TFG 

12/13. febrer 2015 Defensa final del TFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7. áge daàd a ti itats. 
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Taula de programació 

 

Pe àtalàdeàpode à eu eà sàsi t ti a e tàiàd u aàfo aà sàg fi aàlesàdife e tsàa ti itatsàiàelà
te psà ueàa uestesào upe ,às adju taàaà o ti ua i àlaàtaulaàdeàp og a a i .à 

 

 

 

 SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER 

Elecció projecte i re
cull bibliogràfic 

            

Establir objectius i  
metodologia 

            

Contactar amb les p
ersonalitats i fundac
ions necessàries 

            

Elaboració DP01           

Entrevista Salvador 
Filella i Margarita R
ubió 

            

Elaboració DP02             

Estància a Mongofra             

Mostreig  
fotogràfic 

            

Identificació de  
les espècies 

        

Recull d’informació 
del arxiu fotogràfic   

        

Redacció de  
l'inventari 
DP03 

         

Determinació de l’e
stat de conservació, 
amb l’ajut de Salvad
or F. determinació g
rau d’amenaça 

         

Elaboració DP04            

Establir conclusions 
i propostes de millo
ra i elaboració del D
P05 

          

Redacció del article             

Revisió final             

Preparació  
presentació 

            

Taula 8. Programació mensual, cada mes esta dividit en quinzenes. Taula 9. Programació mensual. Font: elaboració pròpia. 
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http://www.revistajaraysedal.es 

- revista jara y sedal, manteniment de peces de taxidermia 

 

http://www.lataxidermia.com 

- la taxidermia 

 
 
 
 Documentació no publicada: 

 LLáU‘áDO‘,àP.à à Ca a te itza i à iol gi aàd'àh itatsàfo ti alsàdelà
Montsa t.àElsà i fitsà o àaà ioi di ado s .àT e allàdeàFiàdeàG au.àUáB 

 Documentació gràfica proporcionada per la Fundació Rubió i Tudurí. 
 Mails intercanviats amb Margarita Rubió. 

http://www.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.revistajaraysedal.es/
http://www.lataxidermia.com/

