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G E N E R A L   |   P r ò l e g

Llegint l’Estratègia de benestar animal de l’Associació mundial de zoos i aquaris, em va sorprendre el com encaixa en el desenvolupament històric de les preocupacions 

ètiques pels animals. Podem considerar que aquestes preocupacions es donen aproximadament en tres etapes.

En primer lloc, als anys 1700 i 1800, en un moment en què els esports de sang i els flagrants actes de crueltat continuaven sent comuns i perfectament legals, els reforma-

dors van intentar eliminar la crueltat com a part d’un programa més ampli de progrés social. Això va conduir a la criminalització de la crueltat deliberada i la prohibició 

de recreacions, com ara la fustigació de braus i les lluites de gossos a molts països.

Durant el segle XX, amb l’ús a gran escala dels animals en la producció d’aliments i la investigació biomèdica, el problema clau de l’ètica animal es va percebre no com 

a actes de crueltat, sinó com a l’ús d’animals amb finalitats utilitàries que van resultar en la privació i reducció de la seva llibertat. Això va donar lloc a idees radicals, 

com ara els drets dels animals i l’alliberament dels animals, que s’oposaven a tota propietat i ús dels animals. També va donar lloc a preocupacions sobre el benestar o la 

“qualitat de vida” dels animals en la cura de l’home, així com d’una combinació d’intents científics i filosòfics per entendre què constitueix una bona vida per als animals.

En el segle actual, tot i que la crueltat persisteix i encara es segueix utilitzant un gran nombre d’animals per a menjar i altres finalitats, sens dubte ens hem traslladat a una 

tercera etapa. Ara veiem que la creixent població humana té efectes immensos i inintencionats sobre els habitants no humans del planeta. Afectem els animals destru-

int-ne el seu hàbitat, contaminant el seu entorn, introduint espècies invasores en els seus sistemes ecològics, construint estructures en trajectòries de vol, treballant la 

terra, tallant arbres, conduint cotxes, cremant combustible i la llista continua. Fins ara, gran part de la discussió sobre aquests temes s’ha centrat en la “conservació”, 

que tracta a nivell de poblacions i espècies. No obstant això, ara reconeixem que aquestes mateixes activitats humanes causen perjudicis als individus a gran escala, fent 

d’aquestes activitats una preocupació important per al benestar dels individus, així com per a la conservació d’espècies i poblacions.

Històricament, hi ha hagut una manca de comunicació entre els moviments de conservació i benestar animal, i fins i tot conflictes ocasionals. D’una banda, la con-

servació va ser sovint defensada per persones que volien preservar poblacions silvestres per a activitats, especialment de caça i pesca, que van ser qüestionades pels 

defensors del benestar animal i oposades pels llibertadors. Les activitats orientades a la conservació, com el control de plagues i la reintroducció d’animals, sovint van 

provocar danys als animals implicats. És evident que, en un segle en el què tantes activitats humanes donen lloc a problemes de conservació i de benestar animal, hi ha 

moltes més preocupacions compartides entre els dos camps que no pas diferències. El que cal és una mentalitat i un pla d’acció que combinin l’impuls tant de la conser-

vació com del benestar animal per afrontar els seus problemes comuns.

L’Estratègia de benestar animal de l’Associació mundial de zoos i aquaris és una fita significatiu i oportuna. Respon a les preocupacions sobre el benestar dels animals 

als zoològics i aquaris, proporcionant un plantejament estructurat per avaluar i gestionar el benestar animal mitjançant l’acreditació, la conscienciació del personal, 

el disseny d’hàbitats i l’enriquiment ambiental. Però, aquesta va més enllà i incorpora el benestar animal a les activitats de conservació dels zoològics i aquaris, com 

ara programes de reproducció i programes per a la reintroducció d’animals al medi natural. També inclou el benestar dels animals en les comunicacions al públic dels 

zoològics i aquaris i, per tant, anima a les institucions a ajudar el públic a apreciar la necessitat de protegir la vida salvatge lliure tant amb propòsits de conservació com 

de benestar animal.

La societat té poques institucions que fan del benestar dels animals salvatges una preocupació primordial. Seguint l’Estratègia de benestar animal de l’Associació mun-

dial de zoos i aquaris, els zoològics i els aquaris poden realitzar un paper molt necessari.

Professor David Fraser
Animal Welfare Program, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada
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Fons Internacional per al Benestar Animal (IFAW)

L’Estratègia de benestar animal de l’Associació mundial de zoos i aquaris fa una lectura impressionant. Està clar que durant la seva preparació s’ha realitzat molt d’es-

forç i que els principis i les recomanacions del benestar dels animals estan ben investigats i son exhaustius. Mentre que IFAW creu que la vida salvatge pertany a la 

natura, reconeixem que els animals salvatges s’han de mantenir sota la cura de l’home per diverses raons. Al nostre parer, la consideració principal hauria de ser per 

al benestar dels animals en qüestió. Per aquest motiu, la iniciativa de benestar animal de WAZA és especialment important i, quan s’implementa, hauria de millorar la 

vida dels animals de zoos i aquaris de tot el món. Desitgem que a WAZA li vagi bé en aquest esforç.

Societat Humana Internacional (HSI)

Arreu del món, milers de zoològics i aquaris operen amb instal·lacions, procediments i filosofies que no compleixen ni les normes bàsiques de benestar animal. 

L’Estratègia de benestar animal de l’Associació mundial de zoos i aquaris proporciona orientació pràctica, científica i de gestió per promoure la reforma de la indústria 

en diverses àrees crítiques. HSI dóna la benvinguda al lideratge de WAZA i espera que els seus esforços generin un canvi significatiu per als animals dels zoos i aquaris, 

ja siguin, o no, membres de WAZA. 

Protecció Animal Mundial

Els zoològics i els aquaris tenen el potencial de jugar un paper vital en la conservació d’espècies salvatges amenaçades, si es gestionen correctament i d’acord les millors 

pràctiques. L’Estratègia de benestar animal de l’Associació mundial de zoos i aquaris reconeix la vital importància d’incorporar consideracions de benestar animal als 

plans de gestió dels zoològics i aquaris moderns. World Animal Protection dóna la benvinguda a l’atrevit plantejament de WAZA i espera que els seus esforços resultin 

en un canvi positiu per als animals salvatges en zoològics i aquaris de tot el món.

FOUR PAWS

FOUR PAWS desitja que el benestar animal dels zoològics millori progressivament. Per tant, agraïm enormement el compromís de WAZA al dedicar-se a l’aplicació 

dels estàndards més elevats per al benestar dels animals en zoològics i aquaris, i donem la benvinguda a L’Estratègia de benestar animal de l’Associació mundial de 

zoos i aquaris. Confiem que la implementació adequada de les directrius contribuirà a millorar el benestar dels animals en zoos i aquaris i influirà positivament en el 

canvi dins de la comunitat global de zoològics.

Societat Reial per a la Prevenció de la Crueltat animal (RSPCA)

Mantenir els animals sota la cura de l’home implica una gran responsabilitat, no només en la prevenció del patiment, sinó també en l’experiència dels animals d’una 

bona qualitat de vida. La RSPCA felicita a WAZA per reconèixer-la a l’ Estratègia de benestar animal de l’Associació mundial de zoos i aquaris i per proporcionar 

orientació pràctica als parcs zoològics i aquaris sobre com aconseguir-ho. La RSPCA espera veure zoològics i aquaris de tot el món utilitzant aquesta estratègia per 

aconseguir millores reals en la vida dels animals que allotgen.

Wild Welfare

Wild Welfare suporta fermament l’Estratègia de benestar animal de l’Associació mundial de zoos i aquaris. Aquesta, es convertirà en el model al voltant del qual tots els 

zoològics i aquaris haurien d’orientar els seus esforços per millorar contínuament l’atenció i el benestar dels seus animals. Perquè els zoològics i els aquaris justifiquin 

la seva existència, no només han de presentar animals de manera que encoratgin els seus visitants a respectar, comprendre i protegir el món natural, sinó també dem-

ostrar que ofereixen els més alts estàndards de benestar. Aquesta estratègia estableix el camí a seguir de tots els zoològics i aquaris.
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Contemplem la jerarquia piramidal de necessitats de Maslow i la representem amb un arbre per expressar l’aspiració de L’Estratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Be-

nestar animal; és a dir, dirigir l’atenció al benestar animal cap a les categories més altes de la piràmide de benestar de Maslow. Les arrels de l’arbre representen els requisits 

fonamentals crítics per a la supervivència, incloent sistemes de nutrició, entesos a través de l’experiència i la ciència. Al tronc, l’atenció sanitària es troba amb les necessitats 

físiques i de seguretat de l’animal. La copa de l’arbre és el lloc on hi ha les activitats més complexes i variades relacionades amb el benestar que el millor disseny i gestió do-

nada en zoos i aquaris ha de fer disponible pels animals. Les aus que prenen vol des de l’arbre representen l’ideal dels zoològics i aquaris: conservar i fomentar les habilitats 

naturals. Com un arbre proporciona un hàbitat complex per a altres espècies, un zoològic o un aquari pot fomentar el benestar dels animals més enllà dels seus propis límits.

L A  J E R A R Q U I A  D E  N E C E S S I T A T S  D E  M A S L O W
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En els darrers anys, hi ha hagut avenços significatius en el coneixement dels ani-

mals i la ciència del benestar animal. Això ha provocat grans canvis en zoològics i 

aquaris moderns. Mentre que els parcs zoològics i aquaris del passat eren llocs on 

els animals estaven “exposats” per al plaer dels visitants, els zoos i aquaris d’avui 

han de ser centres per al benestar animal. Han d’assegurar-se que les condicions 

per als animals a la seva cura són les millors que es poden lliurar. A mesura que 

creixi el coneixement científic sobre els animals, cal aplicar-lo de forma coherent.

Tot i que continuen existint reptes en la implementació global dels estàndards de be-

nestar animal; amb actituds diferents, expectatives socials i marcs i legislació variats; 

tots els zoològics i aquaris poden adoptar una postura significativa per millorar la 

vida dels animals a la seva cura. L’Estratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Ben-

estar animal recomana que els zoològics i els aquaris apliquin un model de benestar 

senzill -el model dels Cinc Dominis- i que es comprometin permanentment amb el 

benestar animal en totes les operacions i en tots els animals dels que tinguin cura. 

L’estratègia recomana l’educació i la formació continuada del personal en benestar 

animal i un compromís amb la investigació en benestar animal per aplicar el coneix-

ement al disseny d’hàbitats i ser centres capdavanters en benestar animal.

Mentre la fita de l’Associació Mundial de Zoos i Aquaris (WAZA) és la acció 

col·lectiva en la conservació, l’Estratègia reafirma el compromís de WAZA en 

liderar als seus membres i altres zoos i aquaris col·laboradors en construir ex-

periència, lideratge i capacitat en benestar animal.

L’Estratègia de benestar animal de l’Associació mundial de zoos i aquaris 

proporciona orientació sobre com establir i mantenir estàndards acceptables 

de benestar animal i les millors pràctiques relacionades. Descriu les mesures 

de benestar animal i la conducta esperada dels membres de WAZA i dóna 

suport a l’evolució positiva continuada en la conducta envers el benestar an-

imal dins de l’ampla comunitat de zoos i aquaris.

Per a això, WAZA demana als seus membres i tots els zoos i aquaris que:

• procurin assolir estàndards de benestar elevats per aquells animals de qui 

tenen cura;

• siguin líders en benestar, defensors i assessors experts; i

• proporcionin medis que es centrin en les necessitats físiques i conductuals 

dels animals.

G E N E R A L   |   R e s u m  e x e c u t i u

“Creiem que els zoològics i els aquaris tenen la responsabilitat d’aconseguir 

un alt nivell de benestar animal per donar suport als seus objectius 

com a organitzacions de conservació modernes.”

SMITHSONIAN’S NATIONAL ZOOLOGICAL PARK, DC, EE.UU
Un treballador entrena un lleó marí per a motivar-ne el seu comportament natural.
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Capítol 1: El benestar animal i la seva avaluació

1. Desenvolupar un pla de benestar per la vostra organització que reflecteixi de 

forma clara el compromís amb els principis de benestar animal.

2. Atendre les necessitats físiques i conductuals dels animals quan se’ls hi pro-

porciona atenció. Això inclou crear oportunitats per a que puguin tenir reptes i 

eleccions gratificants quan això sigui factible.

3. Buscar contínuament millorar el coneixement sobre benestar animal per a 

poder promoure més estats positius de benestar en totes les espècies presents 

a la vostra institució.

4. Implementar processos de monitorització de benestar animal basats en la 

ciència i que facin servir índex relacionats amb els estats físics i funcionals, així 

com conductuals, de l’animal en qüestió.

5. Fer servir el model dels “Cinc Dominis” per tal d’entendre i avaluar diferents 

estats de benestar animal.

6. Promocionar el coneixement i enteniment del benestar animal, així com la 

seva gestió dins de la comunitat.

Capítol 2: Monitorització i gestió del benestar animal

1. Fer de l’acreditació del benestar animal una prioritat. Aquesta es pot acon-

seguir per mitjà de la vostra associació regional de zoos i aquaris o adoptant 

estàndards de benestar i monitorització que facin servir altres regions o països.

2. Assegurar-se que el personal encarregat de la cura dels animals tingui una 

formació científica i els coneixements pertinents, que està al dia dels darrers 

avenços en salut animal i mètodes de monitorització del benestar, i que està rel-

acionat i connectat amb altres cossos professionals i organitzacions per tal de 

compartir el coneixement i les millors pràctiques.

3. Desenvolupar i mantenir una cultura de treball en la qual, el personal faci un 

seguiment regular dels animals i en reporti tant el seu comportament com la 

seva salut. Mantenir i tenir actualitzats tots els registres pertinents.

4. Fent servir recerca en benestar animal actualitzada, col·laborar amb altres insti-

tucions per establir una ‘línia base’ de dades en benestar, tant com per animals 

a nivell individual com per grups, que permeti la comparació amb noves dades.

5. Analitzar com es transporten els animals i adreçar-ne els possibles riscos per 

a la seva salut. Planificar el trasllat d’animals de forma que també es respecti la 

legislació nacional i internacionals pertinents. Exigiu que les normes i pràctiques 

de benestar animal de les institucions receptores estiguin controlades i es trobin 

a un nivell igual o superior al que marca la present Estratègia i les polítiques de 

benestar de l’ associació regional de zoos i aquaris que correspongui.

6. Contractar veterinaris, biòlegs, científics relacionats amb el benestar i experts 

en comportament amb experiència en diversos taxa per garantir estàndards 

elevats de benestar animal i atenció sanitària, incloent intervencions sanitàries 

de prevenció al major nombre possible d’espècies.

7. Pel que fa a la cura o l’atenció durant tota la vida de l’animal, desenvolupeu plans 

de salut integral i, si cal, polítiques especialitzades que incloguin les necessitats 

especials dels animals molt joves, malalts, ferits i geriàtrics.

8. Establir plans per a prevenir i abordar els brots de malalties d’animals, incloent 

la transmissió de malalties entre animals i persones, i assegurar que els proto- 

cols de quarantena estiguin disponibles quan siguin necessaris.

Capítol 3: Enriquiment ambiental

1. Desenvolupar capacitats, cultura interna i compromís en el personal per a 

integrar estratègies i activitats d’enriquiment dintre de les pràctiques diàries 

del maneig dels animals. Revisar de forma regular aquestes estratègies i acti-

vitats i proporcionar una continua capacitació del personal en aquesta àrea.

2. Introduir diferents tipus d’enriquiment que proporcionin reptes, opcions 

i comoditat als animals per tal de maximitzar la seva salut psicològica. 

Canviar-los quan sigui apropiat i dissenyar-los per estimular una diversitat 

de comportaments naturals, específics de l’espècie.

3. Fer servir reforç positiu com a enriquiment i eina d’entrenament.

4. Avaluar l’èxit de l’enriquiment i els fracassos i compartir-los amb altres 

zoos i aquaris per tal de millorar el vostre coneixement i el dels demés.

5. Incorporar enriquiment ambiental al disseny de les instal·lacions així com 

noves actualitzacions d’aquest.

6. Compartir històries i esdeveniments sobre l’enriquiment amb els visitants 

per tal d’eixamplar el coneixement i l’educació en biologia i benestar animal.

7. Utilitzar un enriquiment específic i orientat a objectius concrets, que 

alhora estigui dissenyat per satisfer les necessitats específiques del com-

portament dels animals.

Capítol 4: El disseny de l’hàbitat

1. Definir característiques ambientals que donin suport a un bon estat de 

benestar animal i que les incloguin com a criteris principals en qualsevol 

disseny d’instal·lacions o remodelacions; assegurar característiques apro-

piades per a cada espècie que estiguin basades en ciència actualitzada.

2. Procurar que es satisfacin totes les necessitats físiques i conductuals dels 

animals. Proporcionar reptes ambientals que fomentin la curiositat i la 

interacció amb l’ambient a més de proporcionar oportunitats per accedir 

a elements naturals, incloent canvis estacionals. Ajustar-se també a les 

necessitats canviants d’un animal o grups d’animals al llarg del temps.

3. Assegurar-se que les instal·lacions permetin la separació d’animals si es 

requereix per la gestió del benestar animal.

4. Garantir que els membres del personal puguin participar de forma fàcil i 

segura en la manutenció, l’atenció i la cura i rebin formació amb l’objectiu 

que els animals puguin tenir una vida plena sense experimentar cap forma 

d’estrès o lesió.

5. Monitorització institucional per avaluar la qualitat del disseny de les 

instal·lacions. Trobar solucions creatives i compatir-les amb altres.

6. Explicar el benestar animal a les instal·lacions i proporcionar als visitants 

informació sobre les accions individuals que poden dur a terme per a mil-

lorar el benestar dels animals arreu.

7. Considerar proporcionar, de forma continua, condicions que permetin als 

animals múltiples opcions específiques per a l’espècie o control sobre el seu 

propi entorn.
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Capítol 5: Programes de reproducció i el planificació de col·lecció

1. Implementar i seguir les recomanacions de programes de reproducció i gestió 

d’espècies que s’alineen amb plans globals de conservació d’espècies, i buscar 

minimitzar les conseqüències negatives sobre el benestar dels animals.

2. Facilitar un maneig positiu del benestar durant episodis de reproducció a través 

de l’ús, per exemple, de registres de l’estre, separacions d’animals i la contínua 

observació per personal qualificat.

3. Comptar amb personal professional, assistència d’especialistes externs si 

és necessari, per supervisar temes de benestar animal relacionats amb la 

manutenció i reproducció de les espècies.

4. Quan es reprodueixen animals per a ser alliberats, proporcionar atenció espe-

cífica per a balancejar el benestar animal amb les necessitats requerides per a 

sobreviure a la natura i suplementar les poblacions salvatges.

5. Desenvolupar i fer servir una política clara d’eutanàsia, que descrigui les condi-

cions per a l’ús de l’eutanàsia i qui les ha d’autoritzar.

6. Assegurar-se que es considera el benestar animal específic per cada espècie i 

que es troba totalment integrat a llarg termini en el pla de col·lecció de forma 

que es garanteixi que els animals rebin, al llarg de la seva vida, alts nivells 

d’atenció i benestar de per vida.

7. Assegurar-se que al considerar transaccions d’animals entrants, tots els animals provin-

guin de fonts que no incideixin sobre les poblacions salvatges o que no encoratgin la 

producció comercial d’animals salvatges on el seu benestar pugui estar compromès.

Capítol 6: Benestar en Conservació

1. Establir el benestar animal com a un component essencial en totes les activitats 

i projectes de conservació als quals dóna suport la vostra organització.

2. Col·laborar amb organitzacions associades al camp de la conservació així com en en 

coneixements i habilitats relacionades amb el benestar animal que siguin rellevants 

per a les seves operacions de camp, incloent per exemple, projectes de reintroducció.

3. Avaluar si les implicacions pel benestar animal de les intervencions de maneig 

sobrepassen els beneficis de la conservació.

4. Comprendre la importància de marcs integrats de conservació d’espècies que 

incloguin l’avaluació de benestar dels animals.

5. Assegurar-se que en la vostra feina de conservació i la dels vostres companys, 

es considera en tot moment les necessitats d’un individu així com la promoció 

d’estats positius de benestar.

Capítol 7: Recerca en Benestar Animal

1. Prioritzar el benestar animal i el seu seguiment com a àrees de recerca en col·lab-

oració amb universitats, cossos de recerca i altres institucions zoològiques.

2. Continuar fent ús i aplicant troballes basades en recerca científica per donar 

suport al bon benestar animal en la gestió de zoos i aquaris.

3. Fer servir un comitè d’ètica, benestar animal i investigació, o entitats similars 

amb representació externa per examinar i supervisar les activitats de recerca i 

fomentar un major rigor científic en les vostres operacions.

4. Desenvolupar polítiques de recerca i protocols de recerca per garantir que en 

totes les investigacions que impliquin animals, es puguin identificar clarament 

tots aquells factors que puguin tenir efectes sobre el benestar dels animals, es 

Capítol 8: Aliances per al benestar animal

1. Convertir-vos en un centre reconegut pel benestar animal i assistir i assessorar 

a altres organitzacions sobre aquest.

2. Assegurar-se que tot el personal rellevant, inclosos els membres del personal 

de gestió i maneig d’animals i el personal veterinari, col·laborin estretament i 

estiguin al dia amb els estàndards professionals de salut i benestar dels animals.

3. Col·laborar i associar-se amb universitats, cossos de recerca i altres institucions 

zoològiques per aprofundir el coneixement sobre els estats de benestar animal 

i la sintiencia animal. 

4. Associar-se amb organitzacions pel benestar animal i experts externs de ben-

estar animal, a través de la representació en comitès d’ètica i benestar animal 

o entitats similars, per a examinar el benestar animal a la vostra organització.

5. Col·laborar o agermanar-se amb institucions zoològiques que necessitin ser 

guiades per assolir resultats de benestar positius en els animals sota la seva cura.

Capítol 9: Compromís i interacció amb els visitants

1. Evitar fer servir animals en qualsevol experiència interactiva quan el seu bene-

star pugui estar compromès.

2. Dur a terme avaluacions del benestar específiques i fer seguiments de tots 

aquells animals que participin en experiències interactives. Retirar d’aquestes 

activitats aquells animals que presentin un increment dels índexs associats amb 

el malestar.

3. Assegurar-se que el missatge que acompanya totes les experiències interactives 

i la intenció de qualsevol presentació relacionada és conscienciar sobre la con-

servació i / o aconseguir resultats de conservació.

4. No dur a terme, contribuir o participar en espectacles, mostres o experiències 

interactives on els animals realitzin comportaments antinaturals. La conser-

vació d’espècies ha de ser el missatge predominant i el propòsit primordial.

5. Establir procediments que garanteixin que tots els animals del vostre zoo o aquari 

siguin tractats amb respecte. Això inclou el com els animals son exhibits i presentats.

6. Explicar, per mitja de xerrades, cartells i/o interpretació, com s’han realitzat 

millores en el benestar animal.

7. Accedir i fer servir el conjunt de coneixements i experiència útil per avaluar 

l’efectivitat de programes d’educació ambiental al considerar el desenvolupa- 

ment d’experiències interactives, assegurant d’aquesta forma que s’estiguin 

obtenint tots els beneficis.

minimitzin i es justifiquin d’acord amb els objectius de la investigació.

5. Treballar de forma activa per ajudar als investigadors a promoure estats positius de 

benestar.

6. Fomentar la medicina de conservació com a àrea d’activitat basada en la inves-

tigació a la vostra organització per millorar el benestar animal en general i el 

benestar en conservació en particular.

7. Develop a research policy and research protocols to ensure that in all research 

involving animals, any potential animal welfare concerns are clearly identi-

fied and any compromise is minimised, transient and justified in terms of the 
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La rellevància global del desenvolupament de l’Estratègia mundial de Zoològics 

i Aquaris pel Benestar animal per part de l’Associació Mundial de Zoològics i 

Aquaris (WAZA) està en consonància amb l’increment notable de l’interès 

internacional pel benestar animal i la seva gestió, donat en els darrers 25 anys, i 

més concretament en els darrers 15 anys. Hi ha nombrosos exemples d’activitats 

transnacionals, regionals i nacionals dirigides a millorar el benestar animal, 

algunes de les quals s’enumeren a continuació.

En primer lloc, la iniciativa mundial sobre benestar animal de l’Organització 

Mundial de Sanitat Animal (OIE) instigada el 2001, la posterior formulació de 

14 estàndards de benestar animal per a diferents espècies o activitats enfocades 

als animals i, a mesura que es va completar cada estàndard, la seva adopció un-

ànime per part de tots els membres de l’OIE, que actualment compta amb 180 

països membres. Destacar també  les activitats pel desenvolupament de capac-

itat de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació 

(FAO), el desenvolupament de l’Organització Internacional per a l’Estandar-

ització (ISO) de les especificacions tècniques de gestió de benestar animal i el 

lideratge global del sector privat per part d’organitzacions com ara Subministra-

ment Segur de Menjar Assequible Arreu (SSAFE), tots dissenyats per integrar 

el benestar animal en processos de bones pràctiques.

De la mateixa manera, les associacions veterinàries nacionals i internacionals, així 

com les organitzacions internacionals que representen diferents sectors agrícoles 

han adoptat polítiques de benestar animal, i les empreses transnacionals de pro-

cessament i distribució d’aliments exigeixen cada vegada més als seus proveïdors 

que compleixin les normes específiques de benestar animal. A més, les principals 

institucions bancàries, com la Corporació Financera Interacional (IFC; una filial 

del Grup del Banc Mundial), el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvo-

lupament (BERD) i el Rabobank Group, han desenvolupat o estan desenvolupant 

criteris de préstec que inclouen, com a condició prèvia al préstec, que els seus cli-

ents ramaders compleixin els estàndards de benestar animal.

Finalment, organitzacions no governamentals, com ara la World Animal Protec-

tion (anteriorment la Societat Mundial per a la Protecció dels Animals), Com-

passió en la Ramaderia Mundial (CIWF) i altres, continuen tenint una influèn-

cia positiva a través de diverses iniciatives i projectes, incloent una proposta de 

les Nacions Unides per adoptar la Declaració Universal sobre benestar animal, 

un projecte d’un índex de protecció animal per classificar les polítiques de ben-

estar animal dels governs utilitzant un conjunt d’indicadors bàsics i un projecte 

de Business Benchmarking for Animal Welfare (BBAW).

Aquesta estratègia pretén donar un nou impuls a canvis importants que s’han 

produït en els parcs zoològics i aquaris moderns al llarg dels darrers 20 anys 

-canvis marcats per la publicació de l’Estratègia Mundial de Conservació de 

Zoològics el 1993, l’Estratègia Mundial de Zoos i Aquaris per a la Conservació 

de 2005 , l’Estratègia global dels Aquaris per a la Conservació i la Sostenibili-

tat i la revisió de l’Estratègia Mundial de Zoos i Aquaris per a la Conservació el 

2015. Volem fer palesa que el paper principal d’aquesta Estratègia és l’orientació. 

Aquesta destaca algunes activitats de zoos i aquaris que poden tenir impactes 

negatius sobre el benestar animal, com es poden minimitzar aquests impactes i 

assenyala els plantejaments que poden contribuir a promoure els estats de be-

nestar positius i el seu reconeixement. No consisteix en normes prescriptives 

de benestar animal. Tampoc pretén imposar canvis en les polítiques de benestar 

dels animals en zoològics i aquaris, tot i que es fan alguns suggeriments sobre 

àrees en les que es podrien desenvolupar polítiques adequades. Això està en línia 

amb el Codi ètic i Benestar Animal de WAZA, adoptat el 2003 (vegeu l’Annex).

A nivell internacional, es poden concebre mesures concretes per millorar el be-

nestar dels animals en els zoològics i aquaris d’un país i s’ha de concebre com si 

es tractés d’un “viatge” on els participants han arribat a diferents etapes. Algunes 

d’aquestes institucions estaran properes la sortida, algunes estaran en etapes in-

termèdies i altres hauran recorregut una distància considerable. A més, la com-

plexa dinàmica dels principals factors interactius que influeixen en el viatge en 

diferents països determinarà la ruta precisa i la velocitat del viatge en cada cas. 

Aquests factors poden incloure imperatius socioculturals, preceptes religiosos, 

problemes ètics, limitacions econòmiques, l’abast i la naturalesa del compromís 

polític, les visions històriques i actuals sobre el lloc dels animals a la societat i què 

s’entén per benestar animal. No obstant això, l’ampli ventall de progressió del vi-

atge que es pot apreciar a les organitzacions membres de WAZA ofereix consider-

ables oportunitats d’interacció constructiva entre aquells dels qui el viatge està molt 

avançat i els qui encara els queda una mica de distància per a viatjar. Es preveu que 

l’ús d’aquesta Estratègia faciliti aquest compromís constructiu entre els membres.

Més concretament, aquesta Estratègia proporciona directrius pels zoos i aquar-

is que permetin assolir alts estàndards de benestar animal en suport de les seves 

fites de conservació, educació, recerca i recreatives. Proporciona un breu relat 

sobre el coneixement científic actual en benestar animal i la seva avaluació 

(Capítol 1). Reconeix que assolir alts estàndards de benestar ha d’estar recolzat 

per processos de monitorització o seguiment basats en la ciència que estiguin 

orientats cap a assolir una bona cura dels animals, i descriu breument formes 

P R E FA C I

El desenvolupament d’aquesta Estratègia reflecteix i contribueix a al-

tres iniciatives dissenyades per millorar el coneixement global sobre el 

benestar i com potenciar-lo.
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de fer-ho (Capítol 2). Aquesta monitorització i cura necessiten centrar-se en 

minimitzar els estats negatius de benestar, i quan sigui possible i apropiat, pro-

moure els estats positius de benestar. Les iniciatives d’enriquiment ambiental 

adoptades pel personal poden proporcionar oportunitats per reptes i eleccions 

als animals (Capítol 3), alineats amb el disseny dels hàbitats, que permet realçar 

la comoditat, el plaer, l’interès i la confiança (Capítol 4), elements importants en 

promoure els estats de benestar positius.

L’Estratègia reconeix que algunes activitats com la cria, la translocació, el retorn 

al medi natural i altres similars, que estan dissenyades per donar suport a pobla-

cions d’espècies sostenibles en zoològics i aquaris i en la naturalesa, poden, de 

vegades, comprometre el benestar animal (Capítol 5). Tanmateix, assenyala que, 

quan es duen a terme aquestes activitats, cal adoptar plantejaments on la minim-

ització de les conseqüències negatives sobre el benestar s’integri amb l’objectiu 

de la gestió d’espècies sostenible (Capítol 6). Per tant, l’objectiu general és, en la 

mesura del possible, harmonitzar els objectius i activitats de conservació de la 

fauna salvatge i el benestar animal.

L’Estratègia subratlla la importància d’adoptar un enfocament científic i basat 

en l’evidència, tant per a la gestió del benestar animal com per a la investigació 

en zoos i aquaris (Capítol 7). A més, posa l’accent en el valor de treballar en 

col·laboració i obertament amb associats externs i altres parts interessades que 

estiguin disposades a participar de forma constructiva en discussions i activi-

tats (Capítol 8). El propòsit general és ampliar la disciplina, les experiències i 

les habilitats que relacionades amb els elements clau en la gestió del benestar 

animal i que estan dissenyats per millorar la vida dels animals als zoo i aquaris. 

Finalment, reconeixent la necessitat de comprometre els visitants, es ressalta 

la importància de protegir i millorar el benestar dels animals en totes les seves 

interaccions amb els visitants (Capítol 9).

Cada capítol està estructurat de forma que al principi es proposen recomanacions 

centrades principalment en el desenvolupament de polítiques. A continuació es 

presenta el contingut material del capítol i aquest finalitza amb una llista de ver-

ificacions que trasllada el contingut del capítol a possibles accions específiques.

Volem donar el nostre agraïment més sincer a aquells autors que han contribuït al 

desenvolupament d’aquesta Estratègia així com a les seves institucions (vegeu la pà-

gina 4), i els següents autors col·laboradors: Georgina Allen, Andrew Baker, Tiffany 

Blackett, Miriam Brandt, Lee Ehmke, Frank Göritz, Brij Gupta, Becca Hanson, Rob-

ert Hermes, Thomas Hildebrandt, Warner Jens, David Jones, Pia Krawinkel, Jörg 

Luy, Lance Miller, Leo Oosterweghel and Greg Vicino. David Fraser va escriure am-

ablement el Pròleg, Júlia Hanuliaková va proporcionar el dibuix de la piràmide, Geor-

gina Allen va ajudar amb l’edició i Megan Farias, juntament amb la Martha Parker i 

en Peter Riger, van dissenyar l’ Estratègia. Estem en deute amb els qui vàreu comen-

tar sobre els primers esborranys d’aquesta Estratègia: Heather Bacon, Claire Bass, 

Sally Binding, Wen-Haur Cheng, Ros Clubb, Peter Clark, Neil D’Cruze, Danny de 

Man, Gerald Dick, Peter Dollinger, Dag Encke, Karen Fifield, Jenny Gray, Myfanwy 

Griffith, Robert Hubrecht, Jörg Junhold, Ron Kagan, Thomas Kauffels, Theo Pagel, 

Thomas Pietsch, Peter Pueschel, Alex Rübel, Simon Tonge, William van Lint, Kris 

Vehrs, Gisela von Hegel, Sally Walker and John Werth. Finalment, agrair al Zoo de 

Houston, que generosament va donar suport a la producció d’aquesta Estratègia.

Agraïm les aportacions dels membres del Consell de WAZA i dels participants a 

dos tallers  sobre l’ Estratègia el 2013 i 2015, amb representants de la comunitat 

mundial de zoos i aquaris així com d’institucions acadèmiques. Particularment, 

volem donar les gràcies als representants de les següents organitzacions interna-

cionals no governamentals de benestar animal que ens van ajudar enormement 

en el desenvolupament d’aquesta estratègia: FOUR PAWS, Humane Society In-

ternational (HSI), Fons Internacional per al Benestar Animal (IFAW), Societat 

Reial per a la Prevenció de la Crueltat Animals (RSPCA), Federació d’Universi-

tats per al Benestar Animal (UFAW), Wild Welfare i World Animal Protection. 

Malauradament, Peter Pueschel (director del Fons Internacional per al Benestar 

animal, IFAW) va morir durant el desenvolupament d’aquesta estratègia. La seva 

memòria viurà dins d’aquestes pàgines.

David J. Mellor

Susan Hunt

Markus Gusset
HOUSTON ZOO, TX, EE.UU
Un pollet de pollastre de plana d’Attwater nascut al Zoo de Houston i 
criat abans de ser alliberat
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ANTECEDENTS

En un món cada vegada més urbanitzat, els parcs zoològics i aquaris tenen com a ob-

jectiu connectar la gent amb la natura. Com a interfície clau entre els éssers humans i 

el món natural, els zoològics i els aquaris permeten a les persones experimentar la vida 

salvatge en entorns segurs i atractius. També contribueixen a conservar la biodiversi-

tat del món i, al mateix temps, intenten augmentar la comprensió i la valoració de la 

vida salvatge. A més, a través de la millora de l’educació ambiental, la sensibilització 

de la comunitat, la promoció i altres activitats, els zoològics i els aquaris tenen com a 

objectiu fomentar la conservació de la fauna i els entorns naturals.

Els zoos i aquaris capdavanters situen el benestar animal com a element primordial en les 

seves operacions. Mentre la conservació de la fauna salvatge és el propòsit central d’aquests 

zoos i aquaris, la seva activitat principal és la recerca d’un benestar animal positiu. 

Els zoos i aquaris mantenen alts estàndards de benestar animal per mitjà de l´ús de 

coneixement científic i experiència pràctica per guiar la gestió i maneig de totes les 

espècies que allotgen. A més, ofereixen oportunitats per combinar la ciència de la 

vida salvatge i la del benestar animal per millorar els coneixements específics sobre 

les espècies necessaris per  assegurar la supervivència i gestionar-ne el benestar.

Moltes de les expectatives de la societat pel que fa a quines són les formes 

acceptables i inacceptables de tractar els animals, sobretot mamífers i ocells, 

han canviat a mida que el coneixement sobre les seves necessitats físiques i 

conductuals ha crescut. Actualment, hi ha un interès significatiu en com mantenir 

els estàndards de benestar animal quan s’apliquen pràctiques relacionades amb 

la conservació de la vida salvatge. La gestió de la conservació i el benestar s’han 

vinculat estretament, proporcionant oportunitats per desenvolupar solucions 

pragmàtiques i impulsar els propòsits del benestar animal i la conservació 

d’espècies, alhora que gestiona els seus requisits de vegades contradictoris.

QUIN ÉS EL PROPÒSIT D’AQUESTA ESTRATÈGIA?

Els zoològics i els aquaris moderns existeixen principalment amb el propòsit de 

la conservació de la fauna salvatge, mitjançant la participació en camp, l’edu-

cació ambiental, la sensibilització del públic, la promoció de programes de cria, 

la recaptació de fons, la col·laboració en la investigació i la col·laboració per as-

solir els seus objectius. Un zoològic o un aquari modern utilitza la informació 

més actualitzada, les evidències i els coneixements per assolir la seva missió de 

conservació i té un compromís constant amb la progressió contínua de les mil-

lors pràctiques holístiques per la cura dels animals. 

L’Estratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Benestar animal proporciona 

orientació sobre com establir i mantenir estàndards acceptables de benestar 

animal així com les millors pràctiques relacionades amb aquest context. 

També proporciona informació per ajudar als zoos i aquaris a demostrar 

coneixement sobre benestar animal i posar-lo en pràctica. 

La diversitat de les col·leccions animals en zoos i aquaris representa un major repte 

de gestió que al que han de fer front organitzacions amb un rang d’espècies menor, 

com ara les del sector agrícola. L’amplitud dels coneixements necessaris és, en con-

seqüència, molt més àmplia. Així mateix, són les exigències de mantenir-se al dia amb 

les noves pràctiques de gestió validades científicament que tinguin com a objectiu 

donar suport a la millora contínua de la cura dels animals. Això requereix un alt nivell 

de compromís de política organitzativa i un personal amb coneixements tècnics ad-

equats. Aquests, són components essencials per aconseguir un bon benestar animal.

ÈTICA I BENESTAR ANIMAL

És útil distingir entre l’ètica animal i el benestar animal. L’ètica fa referència a 

qüestions relacionades amb la forma en què els grups de persones decideixen reg-

I N T R O D U C C I Ó

Aquesta Estratègia és una guia pels zoos i aquaris per a assolir 

alts estàndards de benestar animal i recolzar les seves fites com a 

organitzacions per a la conservació.

PANTANAL, BRASIL
CaimÀ
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ular el seu comportament, com ara les decisions que prenen sobre què és legítim 

i acceptable a l’hora d’aconseguir els seus objectius, i el que no ho és, i els motius 

per a aquestes decisions. Per tant, es pot considerar l’ètica animal per identificar 

impulsos basats en valors per a totes les organitzacions que mantenen animals, 

inclosos els zoològics i els aquaris, per apuntar als estàndards de benestar ani-

mal en les seves activitats. Hi ha diverses teories ètiques que són rellevants per 

a això, però discutir-les s’escapa fora de l’abast i el propòsit d’aquesta estratègia. 

Tingueu en compte, però, que en aquest context, que un compromís per aconse-

guir els estàndards més alts de benestar animal en les circumstàncies pràctiques 

de cada zoològic i aquari, i igual compromís d’aquestes organitzacions per millorar 

aquestes circumstàncies on sigui possible i necessari, s’impulsen de forma ètica. 

Hi ha dos característiques principals del benestar animal que son rellevants pels 

zoos i aquaris. La primera és complir els requisits bàsics de supervivència pel que 

fa al menjar, refugi, salut i seguretat. La segona és incrementar el seu benestar per 

sobre del mínim de supervivència per mitjà de l’augment en oportunitats pels ani-

mals que permetin incrementar les experiències positives, centrades, per exemple, 

en la seva comoditat, plaer, interès i confiança. Tot i que l’objectiu seria assolir les 

dues, hi ha circumstàncies on això no es pot aplicar fàcilment. Per exemple, una 

necessitat urgent de conservació per assegurar la supervivència d’algunes espècies 

amenaçades pot, de vegades, anul·lar aquest doble objectiu. Cal reconèixer que, si 

bé els entorns subòptims poden aconseguir un èxit a curt termini, és probable que 

siguin menys susceptibles de donar suport a resultats de conservació a llarg termini. 

Els gestors i el personal de cura d’animals han de demostrar que intenten proporcio-

nar experiències positives per als animals, independentment de les limitacions dels 

recursos o de les instal·lacions i de les necessitats de conservació.

Aquestes i altres qüestions son tractades en aquesta estratègia. El primer capítol 

proporciona un breu resum de la nostra comprensió actual basada en la ciència 

del benestar animal i de la seva avaluació. Els capítols posteriors descriuen les 

implicacions del benestar de la supervisió i la gestió del benestar animal; enriqui-

ment ambiental; disseny d’exhibicions o hàbitats; programes de cria i planificació 

de col·leccions; benestar en conservació; investigació sobre el benestar animal; 

associacions en el benestar animal; i el compromís i interacció amb els visitants.

Zoos and aquariums have a responsibility to 

achieve high standards of animal welfare in 

support of their goals as modern conservation 

organisations.

E L  N O ST R E  C O M P R O M Í S  É S  D E :

• procurar assolir estàndards de benestar elevats per aquells animals de qui 

tenim cura;

• ser líders en benestar, defensors i assessors experts; i

• proporcionar medis que es centrin en les necessitats físiques i conductuals 

dels animals.

F E N T  A I X Ò,  E N S  C O M P R O M ET E M  A :

• tractar tots els animals que es troben als nostres zoos i aquaris amb respecte;

• fer dels estàndards elevats en benestar animal un element principal de les 

nostres activitats de cura;

• assegurar que totes les decisions de cura i atenció es sustenten en ciència 

veterinària i de benestar animal actualitzada.

• construir i compartir amb els companys coneixements, habilitats i consells 

sobre bones pràctiques de cura i benestar dels animals; 

• complir amb els estàndards específics de benestar animal establerts per les 

associacions regionals de zoològics i aquaris i WAZA; i

• complir amb els codis de pràctica jurisdiccionals i nacionals, la normativa i 

legislació vigents, així com amb els tractats internacionals relacionats amb la 

cura i el benestar dels animals.

Els zoos i aquaris capdavanters a nivell mundial que són membres de la 

WAZA han de tenir un compromís continu amb el benestar animal. La 

següent declaració descriu les bases del compromís dels membres de WAZA:

D E C L A R A C I Ó  D E  C O M P R O M Í S  A M B 
E L  B E N E S T A R  A N I M A L  D E  L A  WA Z A

Els Zoos i aquaris tenen la responsabilitat 

assolir estàndards elevats de benestar 

animal per recolzar les seves fites com 

a organitzacions modernes per a la 

conservació.



HIENES TACADES

ZOO DE LEIPZIG, ALEMANYA                                                                                                                                         
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RECOMANACIONS

Per assolir el nostre compromís amb els elevats estàndards de benestar animal, 

l’Estratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Benestar animal fa una crida a les 

seves organitzacions membres a:

1. Desenvolupar un pla de benestar per la vostra organització que reflecteixi de 

forma clara el compromís amb els principis de benestar animal.

2. Atendre les necessitats físiques i conductuals dels animals quan se’ls hi pro-

porciona atenció. Això inclou crear oportunitats per a que puguin tenir reptes i 

eleccions gratificants quan això sigui factible.

3. Buscar contínuament millorar el coneixement sobre benestar animal per a poder pro-

moure més estats positius de benestar en totes les espècies presents a la vostra institució. 

4. Implementar processos de monitorització de benestar animal basats en la ciència 

i que facin servir índexs relacionats amb els estats físics i funcionals, així com con-

ductuals, de l’animal en qüestió. 

5. Fer servir el model dels “Cinc Dominis” per tal d’entendre i avaluar diferents 

estats de benestar animal.

6. Promocionar el coneixement i la comprensió del benestar animal, així com la 

seva gestió dins de la comunitat.

INTRODUCCIÓ

Què és el benestar animal? Com s’apliquen els coneixements sobre el benestar animal 

als zoos i aquaris? Tot i que hi ha diferents formes de pensar sobre el benestar animal, 

la ciència en la que es sustenta segueix desenvolupant-se, i el focus principal d’aquesta 

s’ha donat en mamífers i aus. La següent descripció de benestar animal proporciona 

informació útil sobre aquest (Organització Mundial per la Salut Animal - OIE):

El concepte de Benestar Animal fa referència a com un animal fa front a les 

condicions en les que viu. Un animal es troba en un bon estat de benestar si 

(d’acord amb evidències científiques) està sa, còmode, ben nodrit, està se-

gur o protegit, és capaç d’expressar el seu comportament innat o natural, i 

no experimenta cap sentiment desagradable com ara dolor, por o angoixa. 

Un estat de benestar animal correcte requereix prevenció contra malalties 

i tractament veterinari, un refugi adient, maneig, nutrició, gestió per part 

dels humans i sacrifici per part dels humans. El benestar animal fa referèn-

cia a l’estat de l’animal; el tracte que rep un animal engloba altres termes 

com ara la cura que rep, el seu maneig i el tracte amb els humans.

El benestar animal fa referència a l’estat de l’animal, i inclou experiències subjectives 

i sensacions resultants de la salut física i les influències que envolten l’animal. Per ex-

emple, un animal pot experimentar un estat negatiu de benestar com ara la fam si no hi 

ha prou menjar, dolor si està ferit i por si se sent amenaçat. Un animal sovint intentarà 

reduir o evitar aquestes o altres experiències negatives, especialment quan són intenses, 

i pot considerar-se que es troba en un estat pobre de benestar quan no és capaç de fer-ho.

Els avenços en la ciència del benestar animal han subratllat la importància de 

considerar els estat psicològics dels animals quan s’avalua el benestar al llarg 

del temps. Així doncs, no son només les necessitats físiques/funcionals les que 

requereixen atenció quan tenim cura dels animals en zoològics i aquaris, sinó 

també la seva integració amb el potencial de proporcionar un ampli ventall d’ex-

periències. Així, la ciència del benestar animal no ha confirmat només que els 

animals poden tenir experiències negatives, sinó que també ha demostrat l’ex-

istència d’experiències positives. El benestar animal pot, per tant, variar d’acord 

amb un contínuum que va des del benestar molt pobre al molt bo.

Promoure estats positius de benestar animal requereix diferents plantejaments 

per poder minimitzar els estats negatius de benestar animal. Els zoos i aquaris 

moderns haurien de treballar per minimitzar aquells esdeveniments o factors 

que originen aquests estats negatius als animals que allotgen i, simultàniament, 

esforçar-se per a promoure estats positius.

Així doncs, què són els estats positius de benestar animal? Els animals exper-

imenten un estat positiu de benestar quan les seves necessitats físiques i con-

ductuals estan cobertes i l’entorn els hi proporciona reptes i oportunitats grat-

ificants al llarg del temps. Per mitjà d’aquesta Estratègia, es recomana als zoos 

i aquaris que aspirin a assolir alts estàndards de benestar animal per mitjà de 

metodologies dissenyades per permetre als animals experimentar experiències 

positives. Això implica comprendre els principis basats en la ciència, estimular 

la recerca i valorar l’experiència del personal, així com les habilitats en la moni-

torització o seguiment i les cures veterinàries.

Milers d’espècies diferents es troben en zoos i aquaris arreu del món, pel que gestion-

ar el seu benestar és complex degut a la gran diversitat de coneixement que es re-

quereix per a fer-ho. Fins ara, el benestar de la mega-fauna ha rebut especial atenció. 

En alguns casos, com el dels elefants i algunes espècies de primats, els estàndards d’ 

aquelles pràctiques relacionades amb el benestar són amplament compresos. Mal-

grat això, encara queda molt per fer, especialment amb aquells mamífers i ocells que 

han estat menys estudiats, així com altres vertebrats. Un dels reptes principals és l’ex-

pansió del coneixement i l’experiència requerida per gestionar les espècies i entendre 

millor com l’entorn d’un zoo o aquari i la seva gestió impacta sobre el benestar animal, 

C A P Í T O L  1 :  E L  B E N E S TA R  A N I M A L  I  L A  S E VA  AVA L UA C I Ó

El nostre compromís és desenvolupar l’excel·lència en el 

benestar animal als zoos i aquaris.
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de forma que finalment, els estats positius de benestar puguin ser promocionats en 

tots els animals. Alguns zoos i aquaris han construït instal·lacions dedicades a fomen-

tar la comprensió de benestar animal (veure L’Estudi de cas 1.1).

SUPERVIVÈNCIA, REPTES I ELECCIONS

Perquè un animal tingui experiències positives, moltes de les seves necessitats fí-

siques/ funcionals bàsiques s’han de complir primer. Les necessitats bàsiques d’un 

animal tenen un paper important en la seva supervivència; per exemple, els seus req-

uisits d’oxigen, aigua, alimentació i equilibri tèrmic i l’evitar lesions i malalties signif-

icatives. Només quan es compleixin aquestes i altres necessitats de supervivència, 

la minimització de les experiències negatives associades (per exemple, la falta de 

respiració, la set, la fam, les molèsties tèrmiques i el dolor) serà suficient per perme-

tre a l’animal tenir experiències positives. Abordar només les experiències negatives 

relacionades amb la supervivència no donarà lloc necessàriament a experiències 

positives, sinó que només pot canviar l’estat del benestar de negatiu a neutral.

Les experiències d’un animal també es veuen influïdes per la percepció de les 

seves circumstàncies externes i l’extensió de la seva motivació per realitzar di-

versos comportaments que resultin gratificants; és a dir, les experiències viscudes 

relacionades amb les seves oportunitats de comportament. Per tant, la gestió dels 

zoològics i dels aquaris hauria de satisfer les necessitats bàsiques de supervivència 

dels animals de formes adequades per a les espècies  que minimitzin els estats de 

benestar negatius, i també haurien d’establir entorns i règims assistencials associ-

ats que promoguin estats de benestar positius.

Molts zoològics i aquaris ja tenen com a objectiu proporcionar reptes i opcions 

atractives per als animals, i tracten de desenvolupar formes innovadores d’ampli-

ar el ventall d’experiències positives disponibles per a aquests. Les opcions poden 

incloure on i què menjar, interactuar o no amb altres animals o buscar diferents 

entorns que ofereixin variables comoditats. Els reptes poden ser cognitius o físics, 

relacionats amb les oportunitats de buscar menjar desitjat i altres recompenses. Els 

reptes haurien de ser específics per les espècies i dissenyats tenint en ment les ne-

cessitats i la capacitat de l’individu i seran contínuament desafiants i variats.

És important que cada organització tingui suficient personal amb els coneixements 

i les habilitats necessàries per garantir que s’aborda el benestar animal. Això com-

porta l’avaluació i la gestió continuades del benestar i les circumstàncies de vida 

dels animals, incloent-hi la seva salut física i les seves respostes al medi ambient. El 

personal haurà de mantenir-se al dia i compartir habilitats mitjançant, per exemple, 

el desenvolupament de capacitats, i l’assistència a seminaris o a simposis rellevants.

Es reconeix que la base de coneixement de totes les espècies de zoològics i aquar-

is encara està en desenvolupament. Els zoològics i els aquaris haurien de seguir 

utilitzant indicadors coneguts per avaluar el benestar animal a nivell d’espècies i, a 

més, liderar investigació sòlida per desenvolupar coneixement per millorar la mon-

itorització del benestar animal i els resultats sobre una major varietat d’espècies.

Llavors, com podem avaluar el benestar dels animals? Com avaluem les experièn-

cies subjectives positives i negatives d’un animal? Aquí es presenta el model “Cinc 

Dominis”, que és un marc útil per realitzar avaluacions sistemàtiques i estructur-

ades del benestar dels animals en aquests termes.

Estudi de cas 1.1: 

Recerca en Benestar Animal dins les institucions zoològiques

Hi ha alguns zoos i aquaris que estan contribuint a la recerca en benestar animal. Per 

exemple, als Estats Units un consorci de parcs zoològics va emprendre un estudi multi-

institucional que examinava el benestar dels elefants (Elephas maximus i Loxodonta 

africana). Tot i que aquest va ser un estudi gran i amb molta mida mostral, altres zoos i 

aquaris han dut a terme estudis de menys dimensió en diverses espècies (per exemple, 

en benestar dels grans primats). A mesura que l’anàlisi del benestar animal continua 

augmentant, serà important continuar desenvolupant coneixements rellevants; com 

per exemple, investigant formes innovadores d’avaluar els estats de benestar animal. 

La Societat Zoològica de Chicago va crear el Centre per la Ciència del Benestar Animal, 

la Societat Zoològica de Detroit va establir el Centre pel Benestar Animal pels Zoos i la 

Societat Zoològica de San Francisco va fundar el centre pel Benestar i la Conservació. Es 

preveu que de forma internacional, a mida que els zoos i els aquaris avancin en el futur, 

cada cop més d’ells desenvolupin instal·lacions centrades en el benestar i amb l’objectiu 

de contribuir a assegurar que els animals allotjats prosperin. 

Es coneix que les experiències subjectives dels animals no poden ser mesurades 

directament. Malgrat això, avaluar curosament quines poden ser en les espècies 

on hi ha prou coneixement per a poder-les mesurar, dóna suport a l’aplicació de 

rutines de maneig, procediments veterinaris i activitats d’enriquiment ambiental 

específiques per a l’espècie que abordin el benestar animal.

UN MARC ÚTIL, EL MODEL DELS “CINC DOMINIS”

El model dels Cinc Dominis no pretén ser una representació física i funcional 

precisa del cos, sinó que està dissenyat per facilitar la comprensió i l’avaluació 

del benestar dels animals. Aquest model descriu quatre dominis físics/funciona-

ls de “nutrició”, “entorn”, “salut física” i “comportament”, i el cinquè principal, 

que és l’estat “mental” de l’animal (Fig. 1.1).

Donat que el benestar és un estat dins d’un animal i s’interpreta en termes de 

com aquest experimenta subjectivament, aquest model identifica les dues fonts 

HOUSTON ZOO, TX, EE.UU 
Asian elephants
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principals d’aquestes experiències mentals. La primera font són els sentiments i 

sensacions (coneguts com a “afectes”) que motiven els animals a realitzar com-

portaments considerats essencials per a la seva supervivència. Aquests inclouen 

la motivació que proporciona la set per a beure, la fam que motiva menjar i el do-

lor que indica què evitar. Aquests i altres factors relacionats amb la supervivèn-

cia solen estar inclosos en els dominis de “nutrició”, “entorn” i “salut física”.

El quart domini del “comportament” captura la segona font d’experiències sub-

jectives, que poden ser negatives o positives, i es refereix a la percepció dels ani-

mals sobre les seves circumstàncies externes. Alguns exemples negatius inclouen: 

l’amenaça provocant por; l’aïllament que condueix a la soledat; i la baixa estim-

ulació donat que porta a l’avorriment; i exemples positius inclouen: la seguretat 

generant confiança i plaer donant lloc a una sensació de recompensa.

La referència als quatre primers dominis permet la consideració sistemàtica d’un 

ampli ventall de condicions que poden donar lloc a una sèrie d’experiències sub-

jectives trobades dins del cinquè domini “mental”. Es considera que l’impacte net 

de totes aquestes experiències representa l’estat de benestar de l’animal.

La naturalesa dels factors alineats amb els dominis físics/funcionals és canviar amb 

E L  B E N E S TA R  A N I M A L  I  L A  S E VA  AVA L U A C I Ó   

Fig. 1.1. El model dels Cinc Dominis per entendre el benestar animal, dividit en components físics / funcionals i mentals, proporciona exemples de com les condi-

cions internes i externes donen lloc a experiències subjectives negatives (aversives) i positives (agradables), els efectes integrats dels quals donen lloc a un estat de 

benestar animal (modificat de Mellor & Beausoleil, 2015).

el temps, igual que les percepcions i experiències relacionades amb l’animal, que s’as-

signen en consideració amb el domini mental del model dels Cinc Dominis. Per tant, 

l’estat del benestar d’un animal en un moment determinat se situa en un contínuum 

que varia entre dos extrems, l’estat de benestar molt pobre i el molt bo, i aquest bene-

star pot variar en funció del moment. Els propòsits de l’avaluació i la gestió del bene-

star animal són controlar, detectar i corregir el benestar deficient quan es dóna, i man-

tenir un bon benestar i, preferiblement, un molt bon benestar quan això sigui factible.

Les oportunitats per promoure estats positius de benestar animal alineats amb el 

model dels Cinc Dominis poden incloure:

• Nutrició: el consum apropiat d’aliment nutritiu és una experiència plaent contínua.

• Entorn: condicions apropiades que ofereixen comoditat i seguretat.

• Salut física: una bona salut física contínua assegura fortalesa i vitalitat.

• Comportament: les activitats que proporcionen varietat, reptes i eleccions són gratificants.

• Estat mental o afectiu: assegurar que les experiències negatives relacionades 

amb la supervivència són mínimes, i el confort, el plaer, l’interès i la confiança són 

experiències positives comunes.

E L  M O D E L  D E L S  C I N C  D O M I N I S 

D O M I N I S  F Í S I C S / F U N C I O N A L S

ALIMENTACIÓ ENTORN SALUT FÍSICA COMPORTAMENT

D O M I N I  M E N TA LEXPERIÈNCES NEGATIVES EXPERIÈNCES POSITIVES

E S TAT  D E  B E N E S TA R

Privació de menjar
Privació d’aigua

Desnutrició

Alimentació 
apropiada

Menjar disponible

Negatiu Positiu

Repte ambiental Oportunitat i elec-
cions ambientals

Negatiu Positiu

Malaltia
Lesió

Estat físic
Capacitats

Negatiu Positiu

Restricció 
conductual

Expressió 
conductual

Negatiu Positiu

Dolor
Por

Angoixa
Malaltia

Debilitat
Feblesa
Mareig

Ofec

Avorriment
Frustració

Ràbia

Sacietat
Recompensa

Dirigé vers
un objectif

Juganía
Curiositat
Vitalitat
Calma

Seguretat
Felicitat
Afecte

Sociabilitat
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Donat que els elements clau d’aquest plantejament es basen en la comprensió biològi-

ca de mamífers i ocells ben estudiats, es pot aplicar a altres espècies d’aquests taxa, 

sempre que es tinguin en compte les característiques úniques de la seva biologia. D’al-

tra banda, l’aplicació del model a altres espècies en zoològics i aquaris requerirà la con-

tribució d’experts en la seva biologia específica. No obstant això, l’ús del model planteja 

qüestions sobre com es compleixen les necessitats bàsiques de supervivència de cada 

espècie, tant si poden tenir la capacitat d’experiències agradables i, si és així, com es 

poden expressar aquestes experiències i en quines circumstàncies.

AVALUANT EL BENESTAR ANIMAL 

Una part clau dels protocols i de les pràctiques dissenyades per garantir que el 

benestar animal es manté a nivells acceptablement alts, és la necessitat d’avaluar 

de manera continuada el benestar d’un animal. És evident que tant les experièn-

cies negatives com les experiències positives tenen un significat de benestar i 

l’estat del benestar d’un animal reflecteix l’equilibri entre elles. En general, el 

benestar serà negatiu quan predominin les experiències negatives, neutre quan 

les experiències negatives i positives es trobin en equilibri i positiu quan pre-

dominin les experiències positives.

També és evident que les experiències negatives són de dos tipus principals. El 

primer inclou les que motiven els comportaments crítics de supervivència. Per 

exemple, l’absència de respiració motiva la respiració, el beure apaivaga la set, 

la fam i el dolor per evitar o retirar estímuls nocius. El segon tipus, experiències 

negatives relacionades amb la situació, inclou les que reflecteixen les respostes 

adverses dels animals al seu entorn. Per exemple, en mamífers, entorns àrids que 

causen avorriment, aïllament individual a la soledat i por.

Pel que fa al primer tipus, les bones pràctiques veterinàries i de maneig només 

poden neutralitzar temporalment les experiències crítiques de supervivència. 

No les poden eliminar completament. Biològicament, són essencials per mo-

tivar els animals a comportar-se de manera que puguin adquirir, per exemple, 

oxigen, aigua i aliments que sustenti la vida, i per evitar o minimitzar les lesions.

Pel que fa a les experiències negatives relacionades amb la situació, aquestes 

poden ser substituïdes o evitades, proporcionant als animals oportunitats de com-

portar-se que probablement resultaran gratificants. Això s’aconsegueix princi-

palment per mitjà d’activitats d’enriquiment ambiental que generin experiències 

positives. Aquestes experiències poden incloure sacietat, entreteniment amb fita, 

interès, curiositat, satisfacció, companyonia, joc, comoditat i confiança.

El coneixement i l’experiència són fonamentals per a la promoció dels estats 

de benestar positius. Entendre les necessitats específiques de les espècies pot 

reduir considerablement les experiències negatives mitjançant l’aplicació dels 

coneixements i habilitats rellevants per promoure estats positius. Per exem-

ple, les experiències negatives d’animals socials sovint estan relacionades amb 

estructures socials inadequades d’un grup i es poden solucionar.

L’objectiu de cuidar els animals als zoos i aquaris és evitar experiències nega-

tives extremes crítiques per a la seva supervivència i, respecte a les experiències 

relacionades amb la situació, oferir oportunitats als animals perquè es compor-

tin de forma plaent o gratificant. ZOO DE PERTH, AUSTRÀLIA
Un empleat del zoològic avalua la salut d’un panda vermell.

ÍNDEXS FÍSICS I CLÍNICS DEL BENESTAR ANIMAL

Hi ha nombrosos índexs (variables mesurables) disponibles i proporcionen llistes de con-

trol o verificació per controlar els estats de benestar. Mostren la presència o absència dels 

estats físics/ funcionals i els comportaments que són la base de l’estat del benestar d’un an-

imal. Per tant, aquests índexs permeten detectar els estats de benestar negatius, neutres i 

positius i controlar-los i gestionar-los. El seu ús d’aquesta manera es basa en molts anys de 

validació de la investigació clínica científica i veterinària. Els índexs físics/funcionals són 

observables externament o internament mesurables i normalment s’alineen amb els domi-

nis de nutrició, entorn i salut del model dels Cinc Dominis (Fig. 1.1).

Alguns exemples d’índexs externament observables inclouen l’adequació de les taxes 

de creixement i les fites en el desenvolupament d’animals joves, l’edat en la maduresa, 

la manca d’èxit reproductor en els adults i l’aspecte general dels animals pel que fa a la 

seva salut i la seva longevitat sota la cura de l’home. A continuació, se’n detallen alguns:

• Nutrició: canvi de pes/condició corporal, adequació de l’aigua o de la ingesta 

d’animals, i/o la presencia d’agressió a l’hora de menjar que indica gana. 

• Entorn: lesions degudes a restriccions físiques de confinament, evidències 

conductuals dels impactes negatius de temperatures extremes, i/o signes d’ir-

ritació per gasos contaminants. 

• Salut: la presència de ferides com ara talls, blaus, cremades i canvis en el compor-

tament com ara la conducta, l’aparença, vocalitzacions i moviments deteriorats; 

també la presència d’infeccions, febre i augment de la freqüència cardíaca. 

Aquests índexs externament observables, els quals poden ser vistos fàcilment durant 

la valoració observacional del personal, sovint son la primera senyal de l’existència de 

problemes de benestar. Aquests índexs també proporcionen orientació sobre la causa 

probable i sovint assenyalen les accions correctives necessàries que normalment im-

pliquen intervencions terapèutiques de cria o veterinàries.
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E L  B E N E S TA R  A N I M A L  I  L A  S E VA  AVA L U A C I Ó 

Els índexs internament mesurables dan referència a condicions fisiològiques, pa-

tològiques o clíniques. Aquests índexs no s’utilitzarien normalment per al control 

del benestar del dia a dia, llevat que estiguessin relacionats amb una investigació 

específica sobre la malaltia o amb un problema de benestar intractable. Alguns 

exemples inclouen: la mesura de paràmetres en sang específics per a l’estat d’hi-

dratació, estat nutricional, competència immunològica, alliberament d’hormones 

de l’estrès i alliberament d’altres hormones; mesura de nivells hormonals en saliva, 

orina i excrements; també hi ha nombrosos índexs establerts sobre la funcionali-

tat del cor, pulmons, vasos sanguinis, ronyons, òrgans digestius, músculs, esquelet, 

sistema nerviós i òrgans dels sentits.

OBSERVACIONS DEL COMPORTAMENT ANIMAL

Es considera que el comportament és un indicador clar de l’estat del benestar i de la salut 

d’un animal i s’ha utilitzat de manera efectiva per a aquest propòsit durant moltes dècades. 

Històricament, molts científics de la conducta eren reticents a relacionar experiències sub-

jectives concretes amb comportaments particulars, considerant que això no era científic.

No obstant això, la ciència del benestar animal està donant un suport cada vega-

da més fort per a tres proposicions clau: primer, que determinats comporta-

ments dels mamífers, aus i rèptils suggereixen quins poden ser els seus objectius; 

en segon lloc, que aquests comportaments dirigits per objectius i les respostes 

conductuals dels animals quan aconsegueixen o no aquests objectius poden per-

metre fer inferències sobre les experiències positives o negatives que l’acompa-

nyen; i en tercer lloc, que l’experiència d’un animal és probable que sigui positiva 

mentre participa de manera activa en conductes que impliquen el processament 

d’impuls en circuits neuronals associats a la recompensa. En conjunt, això pro-

porciona una base per interpretar amb cautela el comportament dels animals en 

termes del que poden ser les experiències subjectives.

El domini del comportament del model dels Cinc Dominis (Fig. 1.1) ho incorpo-

ra i es refereix a les percepcions probables dels animals sobre les seves circum-

stàncies externes i les conseqüents experiències negatives o positives que hi es-

tan associades. Per exemple, hi ha forta evidència conductual que els mamífers 

socials confinats a hàbitats o exposicions àrides i sense companyia i als que se’ls 

subministra aliments que triguen poc temps a consumir probablement tindran 

experiències negatives, com ara ansietat, por, frustració, soledat, avorriment i 

depressió. Per altra banda, l’evidència de comportament suggereix que aquestes 

espècies que viuen en grup, allotjades en entorns rics en estímuls, extensos i amb 

oportunitats, per exemple, d’explorar, de farratjar o de caçar, vincular i reafir-

mar els llaços entre individus, tenir cura dels joves, jugar i ser sexualment actius 

són més propenses a tenir experiències positives, com ara sentir-se amb energia, 

motivades, afectuoses i socialment recompensades.

Gestionar el benestar animal als zoos i aquaris és una 

àrea complexa on el coneixement i els mètodes basats 

en la ciència es desenvolupen ràpidament.”

ZOO DE PERTH, AUSTRÀLIA

Orangutans
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La consideració de l’ampli ventall de conseqüències experimentals de factors 

relacionats amb la situació, com aquests, posa de manifest la necessitat d’avalu-

ar els avantatges potencials d’introduir, mantenir o ampliar activitats d’en-

riquiment ambiental. Aquestes observacions donen suport ferm al compromís 

demostrat d’enriquiment ambiental dins del sector zoològic i d’aquaris (vegeu 

el Capítol 3) i indiquen que l’avaluació del comportament pot proporcionar ben-

eficis i informació sobre l’eficàcia de l’enriquiment ambiental.

Com s’ha esmentat anteriorment, aquestes observacions es refereixen princi-

palment a mamífers i aus, i per tant poden no ser directament aplicables a altres 

espècies de vertebrats. Tanmateix, el personal dels zoològics i dels aquaris està 

en un bon lloc per desenvolupar enriquiments adequats a la varietat d’espècies 

que es troben al seu càrrec i considerar que l’atenció i la recerca s’haurien d’apli-

car a totes les espècies allotjades en aquestes institucions.

CONCLUSIÓ

Els Cinc Dominis proporcionen un model útil i pràctic per als zoològics i 

aquaris. Mitjançant l’aplicació del coneixement dels estats de benestar negatius, 

neutres i positius, l’avaluació del benestar animal és possible i assolible. És un 

marc que permet als cuidadors dels animals reconèixer i satisfer les necessitats 

de supervivència dels animals i contribueix a proporcionar oportunitats als 

animals per experimentar estats de benestar positius. Aquesta és la base per a 

crear reptes plaents i opcions pels animals dels zoològics o aquaris.

La gestió del benestar animal en zoològics i aquaris és una àrea complexa on el 

coneixement i els mètodes basats en la ciència es desenvolupen ràpidament. Un 

àmbit especialment desafiant és l’ampli ventall d’espècies que tenen els zoològics 

i els aquaris. Hi ha una consegüent necessitat de seguir adquirint coneixements 

específics d’espècies sobre aquelles espècies menys estudiades que permetin 

entendre i gestionar adequadament el seu benestar. Es requerirà una aportació 

contínua d’experts i d’investigacions biològiques basades en zoològics i aquaris.

L’avaluació del benestar animal és un component crític de la cura moderna dels ani-

mals en zoològics i aquaris. Els enfocaments d’avaluació tenen diverses facetes i util-

itzen índexs basats en condicions físiques, funcionals i comportaments que s’alineen 

amb les experiències negatives i / o positives que puguin tenir els animals.

LLISTA DE VERIFICACIONS

Esteu al dia dels avenços científics en la comprensió i l’avaluació 

del benestar animal?

Teniu una política de compromís amb la gestió i maneig adequat del 

benestar animal (per exemple, la declaració de compromís de WAZA)?

Els vostres treballadors entenen el compromís de la vostra or-

ganització amb el benestar animal i com implementar-lo?

El vostre personal està capacitat per controlar i gestionar el bene-

star dels animals a la seva cura?

Heu comunicat el vostre compromís amb el benestar animal als 

col·lectius interessats, com ara visitants, autoritat reguladora i altres?

El plantejament de benestar animal a la vostra institució pretén 

minimitzar els estats de benestar deficients?

La vostra concepció de benestar animal busca promoure els estats 

positius de benestar?

NOTES:

Boa constrictor



ÓS POLAR

ILLES SVALBARD, NORUEGA





26E S T R AT È G I A  D E  B E N E S TA R  A N I M A L   |   A S S O C I A C I Ó  M U N D I A L  D E  Z O O S  I  A Q U A R I S

RECOMANACIONS

Per tal de complir el compromís d’assolir alts estàndards d’atenció i cura, l’Es-

tratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Benestar animal fa una  crida a les 

seves organitzacions membres a:

1. Fer de l’acreditació del benestar animal una prioritat. Aquesta es pot acon-

seguir per mitjà de la vostra associació regional de zoos i aquaris o adoptant 

estàndards de benestar i monitorització que facin servir altres regions o països. 

2. Assegurar-se que el personal encarregat de la cura dels animals tingui una 

formació científica i els coneixements pertinents, que està al dia dels darrers 

avenços en salut animal i mètodes d’avaluació del benestar, i que està rela-

cionat i connectat amb altres cossos professionals i organitzacions per tal de 

compartir el coneixement i les millors pràctiques.

3. Desenvolupar i mantenir una cultura de treball en la qual, el personal faci un 

seguiment regular dels animals i en reporti tant el seu comportament com la 

seva salut. Mantenir i tenir actualitzats tots els registres pertinents.  

4. Fent servir recerca en benestar animal actualitzada, col·laborar amb altres insti-

tucions per establir una ‘línia base’ de dades en benestar, tant com per animals 

a nivell individual com per grups, que permeti la comparació amb dades noves.

5. Analitzar com es transporten els animals i adreçar-ne els possibles riscos per 

a la seva salut. Planificar el trasllat d’animals de forma que també es respecti la 

legislació nacional i internacional pertinents. Exigiu que les normes i pràctiques 

de benestar animal de les institucions receptores estiguin controlades i es trobin 

a un nivell igual o superior al que marca la present Estratègia i les polítiques de 

benestar de l’ associació regional de zoos i aquaris que correspongui.

6. Contractar veterinaris, biòlegs, científics relacionats amb el benestar així com 

experts en comportament amb experiència en diversos taxa per garantir alts 

estàndards de benestar animal i atenció sanitària, incloent intervencions san-

itàries de prevenció al major nombre possible d’espècies.

7. Pel que fa a la cura o l’atenció durant tota la vida de l’animal, desenvolupeu 

plans de salut integral i, si cal, polítiques especialitzades que incloguin les 

necessitats especials dels animals molt joves, malalts, ferits i geriàtrics.

8. Establir plans per a prevenir i abordar els brots de malalties d’animals, 

incloent la transmissió de malalties entre animals i persones, i assegurar que 

els protocols de quarantena estiguin disponibles quan siguin necessaris.

INTRODUCCIÓ

El seguiment o monitorització del benestar animal és clarament un factor crític 

per a una gestió efectiva dels animals als zoos i aquaris. Els índexs físics/fun-

cionals i els conductuals als que es fan referència al Capítol 1 es poden fer ser-

vir per detectar estats de benestar deficients i identificar les característiques 

de les experiències positives. Aquests índexs també permeten la detecció de 

millores quan hi ha un estat de benestar deficient per mitjà de l’aplicació de 

mesures correctives de cria i intervencions veterinàries terapèutiques, i/o 

ofereixen als animals oportunitats per a realitzar aquells comportaments que 

milloren el seu benestar. La gestió d’alts nombres d’espècies en zoos i aquaris 

també requereix nivells alts d’experiència entre els treballadors i l’existència 

d’una planificació i polítiques sòlides.

CONEIXEMENT ESPECÍFIC SOBRE LES ESPÈCIES I ELS ANIMALS

Com es descriu al Capítol 1, el nombre d’espècies en zoològics i aquaris genera 

reptes significatius en la monitorització del benestar animal. Desenvolupar 

una forta experiència professional i treballar amb altres persones per desenvo-

lupar un coneixement específic de les espècies és vital per millorar el control 

del benestar animal. A més, el coneixement específic del personal i el desenvo-

lupament d’expertesa del personal per entendre millor els trets del comporta-

ment i els canvis en els animals individuals han de ser una prioritat permanent.

S’està progressant en adreçar aquests reptes a través dels programes d’acred-

itació de les associacions regionals de zoos i aquaris. Per exemple, iniciant-se 

el 2014, el programa  de l’Associació de Zoos i Aquaris (ZAA) va avaluar el 

compromís i la millora del benestar als zoos i aquaris membres en un ventall 

d’espècies. Aquest plantejament pot portar al personal a millorar el maneig 

d’aspectes físics/funcionals del benestar i identificar noves formes de mil-

lorar el benestar proporcionant oportunitats fins ara desconegudes per a que 

els animals realitzin comportaments que puguin trobar gratificants. On sigui 

possible, els zoos i aquaris haurien de cercar l’acreditació a través de les asso-

ciacions regionals de zoos i aquaris, donat que moltes d’aquestes associacions 

són líders en avaluació i maneig de cures específiques de l’espècie apropiades.

Mantenir registres que detallin les observacions físiques, funcionals i de com-

portament són importants per a una gestió eficaç del benestar animal. Els reg-

istres permeten assenyalar la situació actual dels animals, inclosos els canvis, 

la deterioració, l’estabilitat o la millora dels estats del benestar. També perme-

ten observar els canvis no intencionats en la gestió que es poden identificar 

com a responsables d’un problema i dels resultats de qualsevol intervenció 

amb finalitats de proporcionar atenció o veterinàries. Aquesta informació no 

només proporciona una base per a la revisió de l’impacte de les pràctiques ac-

tuals (vegeu l’ Estudi de cas 2.1), sinó que també pot orientar la introducció de 

nous procediments destinats a millorar el benestar (vegeu l’Estudi de cas 2.2).

C A P Í T O L  2 :  M O N I T O R I T Z A C I Ó  I  G E S T I Ó  D E L  B E N E S TA R  A N I M A L

El nostre compromís és la monitorització de l’estat de benestar 

dels animals per tal d’assolir alts estàndards d’atenció o cura.



27

T E N I N T  C U R A  D E  L A  FA U N A  S A L V AT G E

Estudi de cas 2.1:

El seguiment sistemàtic del comportament és una eina que es pot fer servir per a 

optimitzar el benestar animal.

L’equip de Disney’s Animal Kingdom tenia un programa de seguiment conduc-

tual a llarg termini per tal d’assistir en la gestió de sis femelles de tigre (Panthera 

tigris). Aquestes tigresses estaven allotjades socialment, una situació força excep-

cional als zoos. El programa de seguiment realitzat va permetre a l’equip regis-

trar els canvis en les relacions socials dels animals al llarg del temps. Aquestes 

observacions varen permetre demostrar que hi havia selecció dins de diferents 

grups socials, maximitzant així la compatibilitat, mentre es mantenia la variabili-

tat en la selecció de companys seleccionats per a sociabilitzar-les. L’estudi també 

va permetre al personal determinar els impactes de diferents pràctiques de ma-

neig, tècniques d’exhibició i l’impacte del disseny de l’hàbitat sobre el compor-

tament dels animals. El programa de seguiment del comportament, així, dóna 

informació per la presa de decisions sobre la cura dels animals amb resultats òp-

tims pel benestar, alhora que proporciona informació bàsica important a altres 

zoològics pel que fa a l’allotjament en grups socials de tigres.

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM, FL, EE.UU 
Tigres

ZOO DE SAN DIEGO, CA, EE.UU
Ós Bru
 

Estudi de cas 2.2: 

El valor de prendre dades de benestar animal de forma regular.

En força zoos i aquaris, els treballadors fan seguiments diaris dels patrons d’activ-

itat dels animals, però el valor d’aquesta activitat es pot reduir quan es passa poc 

temps amb els animals en un context molt específic. Per a la majoria d’animals 

en zoos i aquaris, l’aparició de membres del personal pot implicar una oportuni-

tat per a rebre menjar. Degut a aquesta connexió, és lògic assumir que l’absència 

de personal indica que no hi haurà oportunitat de rebre menjar. Així, els com-

portaments relacionats amb l’alimentació (ex: exploració o farratjar) rarament es 

donen quan els membres del personal no estan presents. El seguiment diari d’un 

ós bru adult (Ursus arctos) al Zoo de San Diego indicava nivells reduïts de cerca 

d’aliment, fins que es va introduir una menjadora automàtica programada per a 

distribuir aliment de forma aleatòria. Després de la seva implementació, els com-

portaments de cerca d’aliment de l’ós bru van incrementar fins a cinc vegades i la 

inactivitat i el pacing estereotípic van disminuir. El seguiment detallat va permetre 

als membres del personal adonar-se de la complexitat dels comportaments d’ali-

mentació  i van motivar un canvi en el maneig d’aquests animals, juntament amb 

un canvi filosòfic en el plantejament de l’alimentació.



28E S T R AT È G I A  D E  B E N E S TA R  A N I M A L   |   A S S O C I A C I Ó  M U N D I A L  D E  Z O O S  I  A Q U A R I S

M O N I T O R I T Z A C I Ó  I  G E S T I Ó  D E L  B E N E S TA R  A N I M A L  

CURA DURANT TOTA LA VIDA DELS ANIMALS

Molts animals en zoològics i aquaris passen la seva vida sencera en un entorn ges-

tionat i poden estar-hi presents com a cries, juvenils, adolescents, adults i geriàtrics. 

És evident que els procediments de seguiment i maneig centrats en el benestar han 

de ser adaptats per gestionar els canvis necessaris per atendre els nivells relati-

us de fortalesa o vulnerabilitat dels animals durant les diferents etapes de la seva 

vida. Tot i que la qualitat de l’atenció prestada ha de ser similar al llarg de la vida 

dels animals, el caràcter de l’atenció s’ajustarà (vegeu l’Estudi de cas 2.3). Aquest 

enfocament requereix els coneixements i habilitats d’especialistes, que si no estan 

disponibles en una institució, haurien de cercar-se col·laborant amb d’altres.

La longevitat varia entre les espècies, havent-hi animals amb vides curtes i altres 

molt longeus. La vida d’animals longeus pot prolongar-se molts anys més enllà 

de la seva capacitat de reproducció. La planificació organitzativa a llarg termi-

ni ha de garantir que el benestar estigui controlat i gestionat adequadament al 

llarg de la vida de tots els animals i ha d’incloure estratègies específiques per a la 

cura dels animals geriàtrics. Fent que l’entorn sigui més còmode, fer els ajustos 

dietètics adients així com les proves de malalties relacionades amb l’edat o altres 

en són alguns exemples. També poden ser necessaris arbres de decisió que tin-

guin en compte aquests factors i altres, com la longevitat natural de les espècies 

i el nivell i la freqüència de la intervenció veterinària. L’estat de benestar d’un 

animal d’edat, si es veu compromès, hauria de ser avaluat periòdicament per de-

terminar si l’eutanàsia seria preferible a l’atenció veterinària en curs.

Quan els animals es traslladen, els zoològics i els aquaris haurien de desenvo-

lupar plans recolzats per professionals, de manera que les adquisicions, els mov-

iments i les transaccions d’animals no resultin en resultats deficients en matèria 

de benestar animal. Les associacions regionals de zoològics i aquaris poden tenir 

directrius que es poden aplicar als trasllats d’individus.

CURES VETERINÀRIES

Les aportacions dels veterinaris professionals són una part essencial per propor-

cionar una assistència sanitària adequada i controlar permanentment la condi-

ció dels animals dels zoos i aquaris. Els veterinaris registrats haurien de formar 

sempre part d’un equip de gestió d’animals, ja sigui a través d’ocupació directa 

o mitjançant la contractació de veterinaris privats o consultors. El nombre de 

veterinaris requerits dependrà de la mida i la complexitat del zoològic o aquari.

L’ocupació directa de veterinaris en zoològics i aquaris proporciona una major 

comprensió del funcionament diari de l’organització i proporciona més opor-

tunitats per gestionar de manera integral la diversitat d’espècies que s’hi allot-

gen. Els veterinaris especialitzats en medicina específica d’espècies i espècies 

exòtiques s’han de buscar a nivell local i també de veterinaris especialitzats de la 

comunitat veterinària mundial de zoològics i aquaris.

La implementació d’alguns tractaments veterinaris pot comprometre tem-

poralment el benestar animal. Alguns exemples inclouen la manipulació pre i 

post-tractament, els procediments quirúrgics i la quarantena. És evident que 

un dels objectius principals és minimitzar qualsevol compromís i restaurar amb 

rapidesa la capacitat dels animals per experimentar estats de benestar positius. 

Totes les instal·lacions on els animals rebin procediments, tractaments o ob-

servacions han de ser dissenyades o adaptades per a facilitar les intervencions 

veterinàries i la realització d’objectius de benestar (vegeu el Capítol 4). A més, 

el disseny de les instal·lacions haurien d’abordar la seguretat del personal quan 

manipulen animals potencialment perillosos.

La majoria dels animals de zoos i aquaris són espècies de fauna silvestre no domes-

ticades i solen resistir-se a la contenció i el tractament. L’entrenament amb reforç 

positiu s’ha convertit en una pràctica popular i necessària que s’utilitza en zoològics 

i aquaris per reduir l’estrès dels animals i que pot minimitzar la necessitat d’utilitzar 

ZOO DE PERTH, AUSTRÀLIA
Gibó de Java

Estudi de cas 2.3:

La decisió de criar a mà un animal

Un gibó de Javan (Hylobates moloch) nascuda al parc zoològic de Perth va ser 

refusada per la seva mare i lluitava per sobreviure. Els especialistes en animals 

del Zoo van prendre la decisió de criar a mà l’animal. La intenció prioritària era 

reintroduir-lo al seu grup familiar, utilitzant mètodes aplicats en altres espècies 

de gibons. Els Gibbons són espècies molt socials i és política del Zoo de Perth 

que , a causa del benestar animal i les necessitats de comportament a llarg 

termini, els gibons només s’han de mantenir en grups familiars. La decisió de 

criar aquest animal a mà es va fer en el marc d’una política clara i un coneixe-

ment actualitzat sobre la gestió i el benestar d’espècies socials com els gibons. 

A més, un comitè d’ètica animal amb membres externs i membres del person-

al del Zoo van supervisar-ne el cas. El Zoo de Perth té una forta història en la 

gestió de gibons i en integrar descendents criats a mà de nou ambles famílies. 

Ha reintegrat amb èxit els gibons de galtes blanques (Nomascus leucogenys) 

de nou en grups familiars i, posteriorment, han crescut amb èxit mentre vivien 

en un grup social com a part del programa regional de cria d’Austràlia.
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anestèsics o sedants. Entrenar correctament un animal pot reforçar una relació pos-

itiva entre l’entrenador i l’animal i fomentar el benestar positiu per a futures interac-

cions. Tot entrenament hauria de crear un entorn que sigui interessant i estimulant 

per als animals i permeti que els animals triïn si volen participar-hi.

L’entrenament amb reforç positiu es centra en un tipus d’aprenentatge en el qual 

l’animal es veu recompensat al realitzar comportaments desitjables, i per tant el 

reforça. Aquest entrenament, quan els animals es presenten voluntàriament per 

a diversos procediments, pot ajudar als veterinaris a fer servir procediments que 

son majoritàriament no-invasius pel seguiment de la salut. Aquests inclouen l’ad-

ministració d’injeccions, l’extracció de sang, proporcionar cura dels peus i altres 

(veure Estudi de cas 2.4). L’entrenament dels animals en aquests camps i l’entre-

nament per entrar als seus contenidors de transport haurien de ser una norma als 

zoos i aquaris moderns. Una tècnica d’entrenament que inclogui infligir dolor i 

estrès no hauria de ser aplicada dintre de les pràctiques d’entrenament.

La preparació meticulosa per a qualsevol esdeveniment anestèsic és 

fonamental per minimitzar qualsevol compromís de benestar associat i per 

garantir que s’aconsegueixi l’objectiu del procediment. Per tant, s’hauria 

d’elaborar un pla de procediment anestèsic per a tots aquests casos i s’hauria 

de debatre i entendre per tots els implicats. Quan sigui necessari, els companys 

i la literatura haurien de ser consultats per obtenir orientació sobre l’elecció de 

l’anestèsic i el seu ús. També s’hauria de realitzar una reunió informativa post 

anestèsica per identificar millores per a aplicacions futures.

La responsabilitat veterinària s’estén al maneig dels animals en quarantena 

per a mantenir la bioseguretat. Es pot comprometre significativament el be-

nestar animal en els animals que es troben en quarantena quan s’estressen 

degut al transport, la reubicació a ambients no familiars, la separació dels 

conespecífics i/o l’aïllament, i en alguns altres casos al ser subjectes a pro-

cediments veterinaris. És important pel personal que té cura dels animals 

en àrees de quarantena tenir el coneixement i les habilitats necessàries per 

a detectar conductes anormals i senyals de malaltia i estrès. El focus del ben-

estar en dissenys de quarantena ha de minimitzar el risc de lesió i permetre la 

inclusió d’enriquiment i llocs per a descansar i reduir l’estrès. Els animals no 

haurien d’estar en quarantena per més temps del menor temps necessari per 

garantir els requisits de bioseguretat.

USHAKA SEA WORLD DURBAN, SUD ÀFRICA

Arctocephalus pusillus

Estudi de cas 2.4: 

Entrenament amb reforç positiu pels procediments vet-

erinaris.

Gimli és una ós marí afroaustralià (Arctocephalus pusillus) 

nascut a uShaka Sea World Durban el 1986. L’animal és cec 

i segueix rep rutina diària i entrenament. L’animal es troba-

va amb un comportament letàrgic, aletes inflamades i una 

freqüència cardíaca molt elevada. S’han realitzat molts 

procediments diagnòstics voluntaris, incloent radiografia, 

ultrasons i una biòpsia amb agulla. L’animal va cooperar 

excepcionalment bé. Es va trobar una massa a prop de la 

bufeta i algunes anomalies al cor. Tots els óssos marins de 

uShaka Sea World estan entrenats per participar voluntàri-

ament en procediments rutinaris, com ara examen de les 

orelles, ulls i boca, de la condició corporal, temperatures, 

raspallar-se les dents, d’auscultar, de pesar, de recollir 

mostres de sang, d’ultrasons i de raigs X. Una forta història 

en l’entrenament amb reforç positiu i relació entre ani-

mals i entrenadors va ser primordial per la cura d’aquest 

segell geriàtric. L’animal confiava i va tolerar pacientment 

aquests procediments, tot i no ser motivat amb menjar. 

L’alternativa de la restricció manual o farmacèutica hauria 

estat estressant i potencialment perjudicial per a la salut 

de l’animal.
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M O N I T O R I T Z A C I Ó  I  G E S T I Ó  D E L  B E N E S TA R  A N I M A L    

La zoonosi, la transmissió de malalties entre espècies, és una preocupació sig-

nificativa als zoos i aquaris per la proximitat propera dels animals entre ells 

i dels animals amb els humans. Salvaguardar les poblacions d’animals contra 

les infeccions dins de les institucions és la responsabilitat primària del per-

sonal veterinari, que també té un paper important a l’hora de minimitzar la 

transmissió de malalties dels animals a les persones.

L’examen post-mortem dels animals que moren s’ha de realitzar sempre per en-

tendre millor la salut animal i el benestar. Quan es planeja un contacte humà-an-

imal, hi ha d’haver protocols detallats de maneig a lloc per tal de prevenir la zoo-

nosi. A més, el veterinari ha d’assegurar que existeix un programa integral de 

salut animal i que només es consideren animals saludables, conductualment ad-

equats i sense compromís pel seu benestar pels contactes directes amb humans.

LA COL·LABORACIÓ MILLORA ELS MÈTODES DE SEGUIMENT

Les millores en benestar animal beneficien a tots els zoos i aquaris i sovint es basen en 

estudis científics. Aquests dos factors es presten a esforços col·laboratius dels companys 

i al desenvolupament de grups professionals que se centren en enfocaments a nivell de 

la indústria per donar suport a iniciatives de benestar animal (vegeu també el Capítol 8).

Als EE.UU, diversos zoos i aquaris han desenvolupat centres que serveixen per re-

alitzar recerca en benestar animal i disseminar-ne els resultats (veure Estudi de cas 

1.1). Aquestes organitzacions reben també el suport del comitè de benestar animal 

de l’Associació de Zoos i Aquaris (AZA), que treballa per identificar les necessitats 

generals i donar suport al progrés entre zoos i aquaris nord-americans. L’Associació 

Europea de Zoos i Aquaris (EAZA) va obtenir finançament per contractar un agent 

de formació sobre el benestar animal i també ha desenvolupat un grup de treball 

sobre benestar animal, ambdós destinats a donar suport a les iniciatives de tots els 

membres d’EAZA destinats a assolir uns nivells alts de benestar animal.

Els simposis recents i futurs celebrats al Centre per a la ciència del benestar animal de la 

Zoological Society de Chicago, el Centre for Zoo Animal Welfare de Detroit Zoological 

Society i altres institucions zoològiques, donen suport al desenvolupament de col·lab-

oracions i la difusió d’idees i troballes entre companys de professió internacionalment.

CONCLUSIÓ

El seguiment del benestar animal o la seva avaluació és un component crític 

de les cures animals modernes en zoos i aquaris. Els programes de seguim-

ent poden tenir diverses formes, però haurien de fer servir índexs basats en 

condicions físiques/funcionals i comportaments que s’alineïn amb experièn-

cies negatives i/o positives que puguin tenir els animals. 

Tradicionalment, la prevenció o la minimització dels estats de benestar ani-

mal negatius ha estat el focus predominant del benestar en la gestió d’animals, 

però la promoció d’estats de benestar positius ara rep una atenció creixent. El 

seguiment mitjançant índexs centrats en el benestar i manteniment de reg-

istres són components importants de sistemes de gestió eficaç del benestar 

animal, que també han de ser capaços de tractar eficaçment els animals du-

rant totes les etapes de la vida representades a l’organització. A més, l’adopció 

de mètodes de gestió d’animals, com ara l’entrenament amb reforç positiu i la 

contínua intervenció de l’experiència veterinària permeten que això es doni.

Els membres del personal del zoològic i de l’aquari han de mantenir-se al dia 

dels avenços en seguiment de la salut i el benestar animal. Existeixen nom-

brosos recursos que faciliten la col·laboració en la investigació de noves pre-

guntes sobre el benestar animal. Els recursos haurien d’orientar a formar tots 

els membres del personal pertinents per avaluar i controlar el benestar ani-

mal i donar suport als programes de seguiment.
SHEDD AQUARIUM, IL, EE.UU

An aquarium staff member provides care for a penguin chick.
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LLISTA DE VERIFICACIONS

Esteu al dia dels avenços científics en el seguiment i control del be-

nestar animal?

El vostre personal està capacitat per a realitzar el seguiment, el control i 

gestionar el benestar animal dels animals que es troben sota la seva cura?

El personal informa diàriament sobre la condició dels animals: en 

termes fisiològics, conductuals i de salut?

Es mantenen registres per ajudar al personal en les observacions?

Heu acordat alguna mena de procés per al seguiment del benestar 

dels animals de la vostra institució? Incorporen protocols per pro-

porcionar atenció integral durant tota la vida de l’individu?

Teniu prou aportació veterinària i d’especialistes per a l’assistència 

sanitària dels vostres animals?

Hi ha investigacions o oportunitats que pugueu implementar per tal 

de millorar la vostra capacitat de monitorització del benestar animal?

Teniu una acreditació de benestar animal per part de la vostra as-

sociació regional de parcs zoològics i aquaris?

Feu servir els recursos que proporciona la vostra associació region-

al pel que fa al coneixement i l’avaluació del benestar animal?

Busqueu consells, formals o informals, d’altres organitzacions ex-

ternes pel que fa als vostres mètodes de control del benestar 

animal?

Us podríeu vincular amb altres zoos o aquaris per a revisar les op-

eracions de qualsevol àrea específica?

Teniu consellers externs en benestar animal, com ara un comitè 

d’ètica i benestar animal. 

Teniu polítiques establertes i procediments clars per gestionar la 

cura d’ animals geriàtrics o dèbils i per gestionar esdeveniments 

complexos com ara el transport d’animals?

NOTES:

Flamenc de Xile



DRAGÓ DE KOMODO

ZOO DE HOUSTON, TX, EE.UU
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RECOMANACIONS

Per tal de complir el compromís d’assolir alts estàndards d’atenció i cura, l’Estratègia 

mundial de Zoològics i Aquaris pel Benestar animal fa una  crida a les organitzacions 

membres a:

1. Desenvolupar capacitats, cultura interna i compromís en el personal per a 

integrar estratègies i activitats d’enriquiment dintre de les pràctiques diàries 

del maneig dels animals. Revisar de forma regular aquestes estratègies i acti-

vitats i proporcionar una continua capacitació del personal en aquesta àrea.

2. Introduir diferents tipus d’enriquiment que proporcionin reptes, 

opcions i comoditat als animals per tal de maximitzar la seva salut psi-

cològica. Canviar-los quan sigui apropiat i dissenyar-los per estimular 

una diversitat de comportaments naturals, específics de l’espècie. 

3. Fer servir el reforç positiu com a enriquiment i eina d’entrenament.

4. Avaluar tant l’èxit de l’enriquiment com els fracassos i compartir-los amb 

altres zoos i aquaris per tal de millorar el vostre coneixement i el dels demés.

5. Incorporar enriquiment ambiental al disseny de les instal·lacions així 

com noves actualitzacions d’aquest.

6. Compartir històries i esdeveniments sobre l’enriquiment amb els visitants per 

tal d’eixamplar el coneixement i l’educació en biologia i el benestar animal.

7. Utilitzar un enriquiment específic i orientat a objectius concrets, que alhora 

estigui dissenyat per satisfer les necessitats específiques del comportament dels 

animals.

INTRODUCCIÓ

L’enriquiment ambiental, també conegut com a enriquiment conductual, proporcio-

na reptes, oportunitats i estímuls apropiats per cada espècie. L’enriquiment ambiental 

inclou la provisió regular d’ambients dinàmics, reptes cognitius, oportunitats socials, 

interaccions positives amb humans i altres formes de motivar i enriquir la vida dels 

individus. La pràctica de l’enriquiment s’ha integrat com a principi bàsic del maneig en 

zoos i aquaris, el qual, fins a dia d’avui, s’ha aplicat principalment a mamífers i ocells. 

A mida que incrementa el coneixement sobre l’enriquiment ambiental, s’han d’incor-

porar oportunitats per aplicar-lo a totes les espècies allotjades en zoològics i aquaris.

Un ambient enriquit ha de promoure un rang de comportaments habituals que els 

animals trobin gratificants. També ha de permetre als animals respondre de formes 

positives a possibles factors inductors d’estrès. Aquestes respostes permeten als 

animals evitar o reduir la seva exposició als factors que indueixen estrès. D’aquesta 

forma, un hàbitat ben enriquit proporciona oportunitats per a portar a terme com-

portaments com ara amagar-se, escalar o córrer, en funció de l’espècie en qüestió.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT L’ENRIQUIMENT? 

Els animals amb bona salut mental tendeixen a estar involucrats al seu ambi-

ent. Per tant, descansen tranquil·lament, sense expressar excessiva vigilància; 

comportar-se de forma més poruga del que podria esperar-se i amb respostes 

no exagerades; assimilar informació nova, exhibida a través de tasques apreses 

o comportaments modificats; no realitzar cap comportament anormal; i tenir un 

repertori de comportament divers que inclogui l’exploració i investigació reg-

ulars. Pel que fa a la seva salut física, els animals haurien de poder ser relativa-

ment fisiològicament estables, de créixer i de reproduir-se de manera eficaç i, a 

més, de tenir oportunitats d’exercici adequat.

L’enriquiment ambiental promou la salut mental i física dels animals permetent que 

es donin comportaments que incrementin el ventall d’experiències positives. Aquests 

comportaments gratificants poden incloure menjar, espai, temperatura, companys so-

cials, activitats com ara nedar o enfangar-se, recol·lecció  d’informació i altres.

Els neuropsicòlegs saben des de fa dècades que els animals criats en entorns 

enriquits tenen una capacitat cognitiva més elevada que les dels ambients no 

enriquits. Ja al 1947, per exemple, es va demostrar que les rates que vivien com 

a mascotes eren més capaces de realitzar proves de resolució de problemes que 

les rates criades al laboratori. Els treballs posteriors van demostrar diferències 

en l’anatomia cerebral entre animals criats en entorns enriquits i sense enriquir, 

i sobretot, que fins i tot cervells adults van ser capaços de reorganitzar de manera 

beneficiosa el processament neuronal en resposta a l’enriquiment.

C A P Í T O L  3 :  E N R I Q U I M E N T  A M B I E N TA L

El nostre compromís és proporcionar als animals oportunitats per a 

reptes i opcions per a promoure estats de benestar positius.

Opportunities to apply enrichment to all 

species held by zoos and aquariums should 

be incorporated as knowledge grows.
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Mentre que la ciència bàsica ha determinat molts efectes positius de l’enriquiment 

ambiental, els professionals dels zoològics i aquaris també han tingut un paper im-

portant en l’aplicació innovadora de la ciència a enriquiments específics. Això ha 

tingut un impacte positiu sobre el benestar animal. La investigació realitzada en 

zoològics i aquaris ha demostrat que els animals enriquits en comparació amb ani-

mals no enriquits mostren un rang més ampli de comportaments normals, expressen 

menys conductes anormals i mantenen més interaccions socials adequades. L’ex-

posició a entorns complexos i enriquits també pot millorar la capacitat d’un animal 

de fer front més efectivament al canvi i és probable que els animals siguin més sensi-

bles a l’entrenament, fent que les opcions per a la seva cura siguin més inclusives. De 

fet, hi ha nombrosos resultats positius per al benestar dels animals enriquits.

PROPORCIONAR “REPTES” I “OPCIONS”

Els professionals experimentats dels zoològics i aquaris fan servir reptes per 

atraure animals. Aquests poden incloure reptes físics o cognitius que requereix-

en que els animals realitzin alguna cosa per obtenir una recompensa o que 

requereixin que els animals resolguin un problema. La literatura sobre “con-

tra-freeloading” desenvolupa el cas que molts animals prefereixen treballar per 

obtenir recompenses alimentàries que simplement tenir accés fàcil a aquestes 

recompenses proporcionades pels cuidadors. Per recolzar als animals que tre-

ballen per recompenses, el Zoo de Phoenix, per exemple, ha implementat un 

programa de contra-freeloading als zoològics. El contra-freeloading hauria de 

servir per oferir reptes i opcions que fomentin estats de benestar positius sense 

induir estats negatius, com ara la frustració.

ZOO DE PHILADELPHIA, PA, EE.UU
Còlob en un hàbitat enllaçat

És probable que altres oportunitats de resolució de problemes generin resultats posi-

tius sobre el benestar animal. Els animals a la natura s’enfronten a molts reptes dif-

erents i, encara que el seu comportament en zoològics o aquaris no reflecteixi el dels 

seus hàbitats naturals, mostrar una motivació fonamental per a resoldre problemes 

encara pot romandre. En conseqüència, aquells qui gestionen als animals els pro-

porcionen trencaclosques per a manipular o altres reptes cognitius. Per descomptat, 

els animals han de ser capaços de resoldre el problema o de fer front al repte que se’ls 

presenta, en cas contrari pot donar-se la frustració. També tingueu en compte que els 

bons desafiaments poden estimular les respostes a l’estrès dels animals, de manera que 

les mesures fisiològiques que mostrin aquestes respostes en aquestes circumstàncies 

no serien necessàriament una qüestió per la que preocupar-se.

Proporcionar oportunitats als animals per exercir control sobre diverses activi-

tats, donar-los opcions, és una altra característica fonamental de l’enriquiment 

ambiental. Les opcions es poden presentar de nombroses formes; per exemple, 

relacionades amb els companys socials, ítems d’enriquiment individual o ubica-

cions per a descansar o alimentar-se (veure l’Estudi de cas 3.1).

En essència, l’enriquiment funciona mantenint els ambients dels animals 

dinàmics i motivadors. Per ajudar amb això, s’ha desenvolupat una teoria pre-

dictiva de l’enriquiment ambiental. El concepte suggereix que variant sistemàti-

cament una característica de l’ambient de l’animal ens ajudarà a determinar la 

forma més efectiva en què presentar l’enriquiment (veure l’Estudi de cas 3.2).

Estudi de cas 3.1:

Proporcionant opcions enllaçant hàbitats

El Zoo de Philadelphia ha desenvolupat un pla a 10 anys per a la construcció d’una 

ampla xarxa de rutes que uneixen les instal·lacions d’animals amb requisits similars 

de contenció i locomoció. Aquest pla es combina i es basa en els conceptes de rot-

ació d’espècies i sistemes de connexió d’una única espècie que ja es fan servir a tot 

arreu. El pla del Zoo de Philadelphia inclou tres amples categories de camins o rutes: 

una per petites espècies arbòries, incloent micos, lèmurs i petits carnívors; una altra 

per simis, óssos i felins; i una altra per a grans espècies terrestres. La intenció del pla 

es proporcionar oportunitats per a viatges de llarga distància i un ús rotatori i in-

terespecífic dels propis camins i, quan sigui adient, les instal·lacions ‘base’ d’aquests 

animals. Les diverses rutes s’han fet servir voluntàriament i de forma extensa per la 

majoria d’espècies a les quals se’ls hi ha donat la opció d’accedir-hi. Els camins han 

permès que es donin alguns comportaments que es troben restringits a les seves 

instal·lacions ‘base’; com per exemple, el córrer de forma sostinguda, l’amagar-se 

d’algun estímul alarmant, el transport de menjar abans de consumir-lo i la dispersió 

interindividual. Altres observacions inclouen comportaments graduals i auto-con-

trolats cap a estímuls novells i vocalitzacions que no havien sentit mentre es trobav-

en a les seves instal·lacions pròpies.
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E N R I Q U I M E N T  A M B I E N TA L  

ENRIQUIMENT A TRAVÉS DE L’ALIMENTACIÓ I TÈCNIQUES D’ALIMENTACIÓ

Variar el com s’alimenten els animals és, potser, la tècnica d’enriquiment més usada. 

D’entre nombrosos enriquiments relacionats amb l’alimentació, l’hora de l’àpat pot ser 

variada, així com el nombre d’àpats que s’ofereixen i les ubicacions on aquests es pro-

porcionen. Les formes en que els animals han de cercar el menjar poden variar i l’hora i 

relacionades amb l’adquisició de menjar manipulant-ne la mida i col·locant-lo en estruc-

tures de les quals ha de ser extret també pot incrementar l’enriquiment. L’alimentació 

i les tècniques d’alimentació han de ser apropiades per a l’espècie, tenint en compte els 

requisits dietaris, la dinàmica social i altres necessitats conductuals com ara el farratjar.

En condicionament operant, el reforç positiu implica proporcionar un resultat favor-

able, esdeveniment o recompensa després de que es doni un comportament desitjat, 

cosa que fa més provable que es doni el comportament de nou en el futur. Si bé l’ob-

tenció de recompenses alimentàries pot ser un resultat associat a variacions en la pro-

visió d’aliments, en molts casos hi ha altres resultats, com ara estimular els animals per 

buscar i determinar informació sobre el seu entorn.

És important considerar com el medi ambient romandrà dinàmicament motivador a 

l’hora de dissenyar exposicions, de manera que continuï enriquint la vida dels animals que 

viuen a l’interior (vegeu el Capítol 4). Els hàbitats es poden dissenyar tenint en compte 

noves eines d’alimentació i enriquiment, com ara les perxes d’alimentació per a felins. És 

essencial que els animals se sentin atrets per components de l’ambient que puguin com-

prendre i sobre els que puguin exercir un cert control. La facilitat d’introduir objectes 

d’enriquiment que incloguin menjar també és important, d’aquesta forma l’enriquiment 

es converteix en un component fàcil de proporcionar dintre la cura diària dels animals.

ÚS DE PRESA VIVA COM A ENRIQUIMENT - PREOCUPACIONS DE BENESTAR?

Fins ara, hi ha pocs estudis sobre els efectes de l’enriquiment en alimentar amb 

animals vius als depredadors. Dos estudis van trobar que l’alimentació de peixos 

vius als felins va reduir el comportament anormal i va provocar un repertori de 

comportament més divers. No obstant això, cadascun d’aquests estudis també va 

utilitzar un tractament alternatiu que va obtenir resultats positius sobre el com-

portament: l’aliment s’havia amagat en nombrosos llocs al llarg de l’hàbitat o 

els animals van rebre ossos grans per rosegar. L’objectiu de qualsevol estratègia 

d’enriquiment que inclogui alimentació en viu ha de ser considerada amb cura. 

És important que l’objectiu de l’enriquiment s’avaluï correctament, juntament 

amb els possibles impactes negatius sobre el benestar a la presa. Cal tenir en 

compte la cura integral al llarg de la vida de tots els animals que tenim a la nostra 

cura, inclosos els que s’utilitzen com a presa viva en l’alimentació.

Tot i que hi ha diverses aproximacions a nivell global sobre pràctiques d’ali-

mentació amb presa viva, els zoològics i els aquaris haurien d’investigar, si escau, 

opcions d’alimentació no vives per promoure resultats positius sobre el benestar 

animal. Es pot considerar l’ús d’ètica animal i de comitès de benestar amb afilia-

ció externa per ajudar a prendre decisions en aquestes matèries.

MESURAR L’EFECTIVITAT DE L’ENRIQUIMENT

És important mesurar l’efectivitat de l’enriquiment ambiental. Això és per as-

segurar que els recursos es fan servir de forma efectiva i que l’enriquiment que 

ZOO DE BROOKFIELD, IL, EE.UU
Fennec

Estudi de cas 3.2: 

Teoria predictiva de l’enriquiment animal

Un parell de fennecs (Vulpes zerda) allotjats al Zoo de Brookfield es-

taven gairebé completament inactius i no feien servir la seva gran in-

stal·lació. Per posar a prova el concepte que es desenvolupa a la teoria 

predictiva de l’enriquiment animal, es va instal·lar un simple dispositiu 

per a l’alimentació que permetia lliurar aliment a l’hàbitat a temps pre-

dictibles o impredictibles. Així, els investigadors podien variar l’arriba-

da del menjar en funció de l’espai i el temps. Varen trobar que combi-

nar la predictibilitat i la impredictibilitat era més efectiu per estimular 

comportaments naturals de cerca d’aliment i d’atenció a l’ambient que 

la predictibilitat sola o la impredictibilitat total. També van trobar que 

s’incrementava l’activitat dels animals i es donava una major diversitat 

de comportament d’aquests, cosa que portava als visitants a estar-se 

durant més estona davant l’hàbitat dels fennecs.
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s’està fent servir realment proporciona beneficis al benestar animal. A més, 

l’avaluació de l’enriquiment ajuda a construir cooperació i millora dins de la co-

munitat de zoos i aquaris. Compartir els èxits i els fracassos beneficia a tota la 

comunitat de zoos i aquaris. Això es pot fer a un nivell regional o de forma més 

global mitjançant recursos web.

Una qüestió clau en avaluar l’efectivitat de l’enriquiment es comparar els resultats 

conductuals contra les expectacions. Disney Animal Kingdom va desenvolupar el 

marc “SPIDER” per a planificar i avaluar els procediments d’enriquiment. Aquesta 

és una eina útil que guia el personal a Marcar fites, Planificar un plantejament cap 

a l’enriquiment, Implementar l’enriquiment, Documentar els resultats, Avaluar-los 

en comparació a les fites marcades i Reajustar-ne la implementació si és necessari.

VISITANTS I ENRIQUIMENT

Tot i que les expectacions dels visitants poden no tenir un impacte directe en 

el benestar animal, tenen el potencial d’incrementar el compromís dels zoos 

i aquaris amb l’enriquiment ambiental. Donat que les expectacions dels visi-

tants han incrementat dràsticament, molts anticipen que els zoos i els aquaris 

treballaran activament per a mantenir els animals sans i motivats. Per tant, pot 

ser beneficiós parlar sobre activitats d’enriquiment amb els visitants i com ells 

contribueixen de forma important al benestar animal. Molts zoos i aquaris tenen 

pàgines web que proporcionen informació i mostren la seva feina en enriquiment.

Alguns zoos i aquaris també celebren els “dies de l’enriquiment” on es proporcio-

na als visitants  oportunitats per ajudar a fer objectes d’enriquiment i aprendre 

sobre la seva importància. Tot i que molts responsables dels animals consideren 

que els elements d’enriquiment desnaturalitzats, però efectius, perjudiquen 

l’experiència dels visitants, un nombre limitat d’estudis sobre el tema no pro-

porcionen evidència clara que veure aquests elements redueixi l’opinió dels vis-

itants sobre l’hàbitat dels animals. A més, sembla que els visitants entenen que 

els animals estan rebent enriquiment. Quan els animals estan actius i motivats, 

ja que tendeixen a estar amb enriquiment, els visitants solen observar-los durant 

més temps i augmenta l’oportunitat d’aprendre de la instal·lació.

CONCLUSIÓ

L’enriquiment ambiental és un plantejament provat per a mantenir la salut físi-

ca i mental dels animals en zoos i aquaris. L’enriquiment pot agafar diverses 

formes, però la fita global és proporcionar un ambient dinàmic i motivador que 

proporcioni reptes pels animals. Aquests reptes han d’estar dins l’espectre de les 

capacitats dels animals i aquests han de tenir èxit en resoldre’ls en la major part 

de les ocasions.

Les principals dificultats relacionades amb l’enriquiment són el manteniment 

d’ambients dinàmics per als animals en els límits de les hores de treball del per-

sonal que té cura dels animals. És important recordar que el benestar animal no 

és només l’expressió d’uns instants en el dia d’un animal, sinó de les experiències 

acumulades que un animal té al llarg del temps. Els programes d’enriquiment 

ambiental sempre han de tenir en compte les necessitats d’un animal individual 

i els requisits canviants al llarg del temps.

LLISTA DE VERIFICACIONS

Implementeu activitats o programes d’enriquiment efectives?

Quina és la fita del programa d’enriquiment per a l’animal? Quin com-

portament us agradaria veure augmentat o disminuït?

Reviseu o modifiqueu els elements o activitats d’enriquiment de for-

ma regular?

El personal fa servir el reforç positiu com a eina d’enriquiment?

Quants cops al dia interacciona el personal amb els animals o ajusten 

els seus hàbitats amb finalitats d’enriquiment?

Com documenteu i avalueu l’eficàcia dels programes d’enriquiment?

Com compartiu els vostres èxits i fracassos amb la resta de la comuni-

tat zoològica i d’aquaris?

NOTES:



TROPICAL EXPERIENCE WORLD GONDWANALAND

ZOO DE LEIPZIG, ALEMANYA
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RECOMANACIONS

Per tal de complir el compromís d’assolir alts estàndards d’atenció i cura, l’Es-

tratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Benestar animal fa una  crida a les 

organitzacions membres a:

1. Definir característiques ambientals que donin suport a un bon estat de benestar 

animal i que les incloguin com a criteris principals en qualsevol disseny d’in-

stal·lacions o remodelacions; assegurar característiques apropiades per a cada 

espècie que estiguin basades en ciència actualitzada.

2. Procurar que es satisfacin totes les necessitats físiques i conductuals dels ani-

mals. Proporcionar reptes ambientals que fomentin la curiositat i la interacció 

amb l’ambient a més de proporcionar oportunitats per accedir a elements natu-

rals, incloent canvis estacionals. Ajustar-se també a les necessitats canviants d’un 

animal o grups d’animals al llarg del temps.

3. Assegurar-se que les instal·lacions permetin la separació d’animals si es requereix 

per la gestió del benestar animal. 

4. Garantir que els membres del personal puguin participar de forma segura i fàcil 

en la manutenció, l’atenció i cura i rebin formació amb l’objectiu que els animals 

puguin tenir una vida plena sense experimentar cap forma d’estrès o lesió.

5. Monitorització institucional per avaluar la qualitat del disseny de les instal·la-

cions. Trobar solucions creatives i compatir-les amb altres.

6. Explicar el benestar animal en instal·lacions i proporcionar als visitants informació sobre 

les accions individuals que poden dur a terme per a millorar el benestar dels animals arreu.

7. Considerar proporcionar, de forma continua, condicions que permetin als animals 

múltiples opcions específiques per a l’espècie o control sobre el seu propi entorn.

INTRODUCCIÓ

La qualitat de vida de qualsevol animal és determinada per una sèrie de variables, 

incloent la genètica, experiències prèvies, la qualitat general de l’entorn i la oportu-

nitat de tenir opcions quan es cerca la comoditat, manteniment i interacció social. 

Tot i que els animals no tenen control sobre la seva composició genètica i la qual-

itat general de l’ambient, un individu a la natura, en un parc zoològic o un aquari 

pot exercir un cert grau de control sobre el seu benestar mitjançant l’elecció de de-

splaçar-se d’un lloc cap a un altre o en cerca d’oportunitats per a realitzar comporta-

ments diferents, oportunitats socials i l’habilitat d’expressar preferències personals.

Depenent del dia, un animal pot trobar-se més o menys còmode, més o menys fa-

molenc o estressat degut a alguna variable o factor extern. Un objectiu important 

del disseny de les instal·lacions és el de proporcionar als animals oportunitats per 

a mantenir-se mental, emocional i físicament actius, permetent-li fer front diària-

ment a factors d’estrès i fer ús de les oportunitats per a tenir experiències positives.

Històricament, els zoos i aquaris s’han especialitzat en portar animals a un entorn 

regulat pels éssers humans on les cures i l’atenció rebuda substitueixen l’estat salvat-

ge o de lliure albir de l’animal. Molts d’aquests animals semblen adaptar-se i superen 

la mitjana de vida dels seus parents salvatges, tot i així, cal entendre que la longevitat 

no és necessàriament un indicador de benestar animal. A mida que els zoològics i 

aquaris entenen millor les necessitats de les espècies i animals sota el seu sostre, el 

disseny de les instal·lacions considera els requisits que els animals tindran en dif-

erents etapes de la seva vida, i això s’aconsegueix mitjançant diferents accions com 

expandir l’espai, proporcionar una varietat de característiques d’enriquiment ambi-

ental i augmentar les oportunitats apropiades d’interacció social amb altres animals.

EL PAPER I L’ESTIL DEL DISSENY D’HÀBITATS

En zoològics i aquaris moderns, el disseny de l’exposició adquireix dos papers im-

portants. En primer lloc, per crear un marc flexible on els animals tinguin prou es-

pai i oportunitats de reptes i opcions dins del seu propi repertori de comportament, 

i on els membres del personal sempre estiguin segurs en la proximitat dels animals 

i tinguin opcions per desafiar i donar suport a les predileccions dels animals. En 

segon lloc, dissenyar un “escenari” que permeti als visitants les possibilitats d’ap-

renentatge ambiental intuïtiu, on les necessitats intel·lectuals i emocionals dels 

visitants es compleixin, entenent com el context i la situació permeten als animals 

prosperar, així com què poden fer els visitants per donar suport al benestar animal.

Hi ha dos enfocaments principals a l’estil del disseny d’hàbitats: la immersió pai-

satgística i l’ecologia abstracta. L’estil d’immersió paisatgística incorpora com-

ponents naturals i, de vegades, culturals de la terra natal dels animals. Tant els 

components naturals com els culturals transcendeixen les barreres expositives 

en cada sentit, situant els visitants en un entorn compartit amb els animals. La 

immersió del paisatge és una forma d’arquitectura “naturalista” o “suau”. Aquest 

estil de disseny expositiu facilita l’aprenentatge intuïtiu sobre l’entorn.

L’estil de l’ecologia abstracta utilitza elements abstractes de l’hàbitat natiu dels an-

imals. Els exemples inclouen una estructura d’escalada en lloc d’un bosc per a pri-

mats braquiadors, o una estructura geomètrica de formigó per representar icebergs 

en un hàbitat d’espècies àrtiques. Aquest estil de disseny d’hàbitat es coneix com a 

C A P Í T O L  4 :  E L  D I S S E N Y  D E  L ’ H À B I TAT

El nostre compromís es tenir instal·lacions que proporcionin 

oportunitats per satisfer les necessitats físiques i 

conductuals dels animals.
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arquitectura “mecanística” o “dura”. L’ecologia abstracta pot ser més econòmica, es-

talviant diners per millorar altres característiques del benestar animal.

Cap d’aquests plantejaments sobre l’estil dels hàbitats és millor pels animals que 

l’altre. Un canó ben dissenyat amb un fons d’arbres pot convèncer els visitants que 

es troben en un entorn natiu, però potser no és beneficiós per als animals, tret que 

ofereixi una varietat de condicions i activitats adequades per a les espècies residents. 

Per contra, una selva-gimnàs pot ser molt estimulant per als gibons, tot i que visual-

ment no recordi un bosc natural. Independentment de l’estil, són les característiques 

d’enriquiment ambiental específiques de l’espècie, la quantitat d’eleccions i els es-

tímuls i la capacitat de l’animal per comportar-se de manera natural el que importa.

DISSENY D’HÀBITATS I BENESTAR ANIMAL

Com podem dissenyar espais que incrementin la condició, la salut i benestar dels seus habitants?

La selecció apropiada d’espècies és un dels principis primordials del disseny 

d’hàbitats. Les espècies haurien de trobar-se naturalment còmodes al clima del 

zoo o aquari on es troben o haurien de mantenir-se còmodes per mitjà d’ambients 

artificials (veure Capítol 5).  Les característiques físiques i paisatgístiques i les 

Estudi de cas 4.1: 

Innovacions en el disseny de l’hàbitat per goril·les. 

L’hàbitat de La Selva dels Goril·les al Zoo de Dublin, in-

augurat l’any 2011, és únic en els entit en què coincideix 

amb el paisatge existent i s’ajusta al comportament dels 

goril·les de plana occidental (Gorilla gorilla gorilla), i rec-

rea exitosament les característiques del seu lloc d’origen. 

L’hàbitat consisteix en un gran pantà natural; un total de 

6.000 m2 de superfície ondulada, planes, pastures i boscos 

que ressemblen l’hàbitat ancestral de l’espècie. El disseny 

de l’hàbitat es va realitzar a partir de dades provinents 

d’estudis conductuals de goril·les en estat salvatge. Els vis-

itants exploren aquest bioma tropical al llarg d’un passeig. 

Travessen rierols en cascada i gaudeixen de les vistes dels 

paisatges propers i remots, el cel i les vistes a través d’un 

llac cap a altres hàbitats d’animals. Els visitants arriben a un 

àrea d’observació, zona de joc i campament amb oportuni-

tats educatives. Descobrir i observar als goril·les requereix 

paciència, però inclús si els goril·les trien evitar ser vistos, 

el passeig en sí mateix és una experiència agradable i dóna 

l’oportunitat d’observar una tropa de mangabeis de coro-

neta roja (Cercocebus torquatus) i altres espècies que com-

parteixen hàbitat amb els goril·les a la natura.

DUBLIN ZOO, IRELAND
Goril·la de plana occidental

limitacions de l’espai també tenen un paper en determinar quines especies 

son apropiades. Els animals que es troben junts a la natura en estat salvatge es 

poden beneficiar d’hàbitats mixtos d’espècies i poden expressar comportaments 

interespecífics que no es donarien en hàbitats de només una espècie. Malgrat 

això, s’ha de considerar la espècie i els individus que hi estaran involucrats, ja 

que algunes instal·lacions mixtes d’espècies poden portar a comportaments més 

agressius de l’habitual, lesions i mort si aquests no es gestionen correctament.

Els hàbitats s’haurien de dissenyar sempre de forma que no només es consideri 

la seguretat del personal i els visitants, sinó que també proporcionin un espai on 

l’animal se senti segur. Un disseny exitós d’un hàbitat comença amb un coneix-

ement profund del repertori conductual de cada espècie al llarg de la seva vida 

(naixement, desenvolupament, maduresa, etapa geriàtrica i mort), i les formes 

en que fa ús del seu paisatge natural. Aquest és un esforç cooperatiu i hauria d’in-

volucrar biòlegs, científics de benestar animal, cuidadors i investigadors que es-

tudiïn els animals salvatges als seus hàbitats naturals (veure Cas pràctic 4.1). El 

disseny basat en l’evidència (EBD) pot proporcionar informació valuosa sobre 

què ha funcionat en el passat i les tècniques d’avaluació post-ocupació (POE) 
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E L  D I S S E N Y  D E  L ’ H À B I TA T

es poden fer servir per fer un seguiment de l’efectivitat del disseny d’hàbitats.

L’escala i l’abast d’un hàbitat haurien d’acomodar el ventall de necessitats i comporta-

ments de cada espècie. Per a algunes espècies, l’espai tridimensional serà una prioritat 

absoluta i essencial per aconseguir estats de benestar positius, mentre que per a altres, 

les prioritats seran les estructures socials adequades. El coneixement de requisits es-

pecífics d’espècies és essencial per a un disseny eficaç de l’exposició al benestar animal.

Per exemple, considereu com els animals utilitzen les tres dimensions del seu espai natural, 

imagineu els detalls del dia a dia de les seves vides i observeu les seves opcions disponibles 

per a la llum i el soroll, així com el rang de temperatura. Proporcioneu accés a la llum nat-

ural. Dissenyeu per proporcionar un enriquiment ambiental i desafieu per a proporcionar 

oportunitats als animals per a que ells mateixos realitzin les seves pròpies eleccions.

Els animals haurien de ser capaços de formar grups naturals (veure Estudi de 

cas 4.2). Prepareu-vos per a esdeveniments de cria i per separar els animals 

per raons de benestar. Pot ser que sigui necessària una zona d’exposició com-

plementària o una segona exposició. Les zones fora dels hàbitats, encara que 

estiguin fora de la vista dels visitants, haurien de construir-se al voltant de ne-

cessitats específiques dels animals, igual que els seus hàbitats. Tant les zones ex-

positives com les de fora d’exposició han de proporcionar opcions segures, fàcils 

i flexibles per als membres del personal que es dediquin al manteniment, cura, 

l’entrenament i la observació. La rotació d’animals que es mostren i les zones que 

no tenen exposició poden proporcionar estímuls positius addicionals.

Idealment, els membres del personal haurien de ser capaços de canviar l’enriquim-

ent ambiental i de participar en altres tasques diàries sense interferir en els compor-

taments naturals dels animals, tant per evitar trastorns com per evitar el condiciona-

ment que els porta a dependre de la intervenció humana. Per tant, el disseny hauria 

de permetre l’ús de sistemes flexibles per a l’enriquiment ambiental per permetre la 

varietat i els reptes diaris. També hauria d’incorporar dispositius adequats de gestió 

i cura, com ara balances, compressors i canals de captura, de manera que els animals, 

independentment de la seva mida i complexitat, puguin acceptar més fàcilment pro-

cediments mèdics no invasius a través d’un entrenament de reforç positiu.

Les zones de retir haurien de ser incorporadese als hàbitats, de manera que els ani-

mals, si ho desitgen, puguin escapar de la vista del públic. Des d’una perspectiva edu-

cativa, explicar les característiques del benestar de les exposicions ajuda els visitants 

a entendre millor les necessitats dels animals. Els estudis demostren que els visi-

tants amb coneixements reconeixen la necessitat de la privacitat ocasional dels ani-

mals i per tant no esperen veure a tots els animals en cada visita. Aquesta explicació 

pot inspirar una connexió i pot motivar els visitants a interessar-se pel benestar dels 

animals en zoològics i aquaris, així com per a la seva conservació al medi natural.

CONCLUSIÓ

Un espai ben dissenyat en un zoo o aquari, juntament amb un maneig atent dels an-

imals, pot fer molt per a incrementar la condició, la salut i el benestar dels seus habi-

tants. Proporcionar eleccions dins d’un hàbitat i assegurar que hi hagi àrees per des-

cansar i retirar-se dels visitants pot marcar una diferencia notable en el benestar dels 

animals. De la mateixa forma, pot proporcionar oportunitats per observar els animals 

com a individus que senten, mentre participen en una rica diversitat d’opcions i un rep-

ertori conductual complex que reflecteixi la seva pròpia curiositat i l’ús de l’hàbitat. 

Els zoològics i els aquaris haurien de lluitar per les millors pràctiques, donar exemple i fo-

mentar noves formes de pensar i dissenyar per al benestar animal. Les solucions no han de 

ser costoses, però els bons resultats requereixen un esforç acurat, exhaustiu i audaç.

Estudi de cas 4.2: 

Els avenços en l’estil de maneig animal propulsen el progrés en el disseny d’hàbitats.

El Parc de Primats d’Apenheul, inaugurat el 1971, va ser pioner en instal·la-

cions on els visitants poden entrar dins l’espai dels primats, els quals son 

continguts per mitjà de reixes, ponts electrificats i aprenentatge social En 

la primera àrea de la instal·lació, que ocupa aproximadament 1 hectàrea 

de osc, més de 100 mones esquirols bolivianes (Saimiri boliviensis) es 

passegen pels arbres i entre els visitants. L’espai atorgat als animals els 

permet formar grups socials. Les sales internes de manteniment per an-

imals proporcionen flexibilitats pels membres del grup, permetent-los 

posicionar-se dins del grup. Cada una de les vuit sales internes compten 

al menys amb tres sortides, cada sortida condueix a una paret radiant de 

calor en lloc d’un terra radiant, la temperatura les de 25ºC a la paret i 20ºC 

a l’aire. Un animal que necessiti ser mantingut a una sala d’aïllament degut 

a lesions o malalties, es sempre acompanyar per un company seleccionat 

pel cuidador, basat en el seu coneixement del grup. APENHEUL PRIMATE PARK, THE NETHERLANDS
Mona esquirol boliviana
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LLISTA DE VERIFICACIONS

L’espècie es troba còmode en el clima del vostre zoo/aquari o se la pot 

mantenir còmode per mitjà d’ambients artificials?

L’hàbitat dels animals els permet regular la seva condició bàsica; des 

de l’accés a la llum del Sol (o lluna en espècies nocturnes) i l’accés a 

l’espai exterior si ho desitgen?

Els animals fan servir la tercera dimensió, ja sigui l’alçada o la profundi-

tat; fan ús dels arbres o excaven en diversos substrats? Hi ha espais per 

al descans incorporats i l’hàbitat permet realitzar moviments naturals?

L’hàbitat és suficientment complex i gran com per permetre la forma natu-

ral d’agrupar-se de l’espècie que s’hi troba? Hi ha instal·lacions complemen-

taries per acollir esdeveniments de cria o la fracturació d’un grup social?

L’hàbitat té la capacitat de proporcionar múltiples oportunitats, com 

ara per l’alimentació o el descans en diferents condicions (estar a prop o 

lluny, a l’ombra o al Sol, amunt o avall, protegit o exposat als elements)? 

Proporciona zones d’escapament i retirada per als animals? Què provo-

ca  que es doni l’agressió?

Els cuidadors estan segurs en presència dels animals? La instal·lació 

proporciona facilitat i flexibilitat per a la gestió i manteniment diaris i 

l’enriquiment ambiental? 

L’hàbitat permet al personal i investigadors registrar l’animal sense 

molestar-lo? Els animals estan protegits de condicions de llum, soroll 

o vibracions associades al fet d’estar exposats?

Els animals estan protegits dels visitants? Els visitants estan segurs 

quan estan prop dels animals?

Els visitants entenen bé el benestar dels animals? Poden veure les 

habilitats dels animals, estratègies de comportament, cura, interac-

cions socials i ús de l’enriquiment ambiental? L’experiència dels vis-

itants està relacionada amb entendre els reptes de la supervivència 

d’aquestes espècies en estat salvatge?

NOTES:

Ocelot



PANDA GEGANT

ZOO DE SAN DIEGO, CA, EE.UU
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RECOMANACIONS

Per tal de complir el compromís d’assolir alts estàndards d’atenció i cura, l’Es-

tratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Benestar animal fa una crida a les 

organitzacions membres a:

1. Implementar i seguir les recomanacions de programes de reproducció i gestió 

d’espècies que s’alineen amb plans globals de conservació d’espècies, i buscar 

minimitzar les conseqüències negatives sobre el benestar dels animals.

2. Facilitar un maneig positiu del benestar durant episodis de reproducció a 

través de l’ús, per exemple, d’un registre de l’estre, separacions d’animals i 

contínua observació per personal qualificat.

3. Comptar amb personal professional, assistència d’especialistes externs si 

és necessari, per supervisar temes de benestar animal relacionats amb la 

manutenció i la reproducció de les espècies.

4. Quan es reprodueixen animals per a ser alliberats, proporcionar atenció espe-

cífica per a balancejar el benestar animal amb les necessitats requerides per a 

sobreviure a la natura i suplementar les poblacions silvestres.

5. Desenvolupar i fer servir una política clara d’eutanàsia, que descrigui les 

condicions per a l’ús de l’eutanàsia i qui les ha d’autoritzar.

6. Assegurar-se que es considera el benestar animal específic per cada espècie i que es 

troba totalment integrat a llarg termini en el pla de col·lecció de forma que es garanteixi 

que els animals rebin, al llarg de la seva vida, alts nivells d’atenció i benestar de per vida.

7. Assegurar-se que, al considerar transaccions d’animals entrants, tots els animals 

provinguin de fonts que no incideixin sobre les poblacions salvatges o que no encoratgin 

la producció comercial d’animals salvatges on el seu benestar pugui estar compromès.

INTRODUCCIÓ

La reproducció pot implicar formes de comportament natural enriquidores i 

positives per a les espècies de fauna salvatge en zoològics i aquaris; malgrat això, 

també pot plantejar problemes ètics i de benestar. Un principi general al con-

siderar qualsevol episodi o esdeveniment de reproducció en zoològics i aquaris, 

hauria de ser l’equilibri entre el benestar animal i les necessitats i eines per a la 

gestió de la població. És important que qualsevol decisió es basi en l’experiència 

disponible sobre les conductes naturals i específiques de cada espècie.

Sent l’objectiu principal dels zoos i aquaris moderns la conservació de la fau-

na salvatge, la interpretació sobre com assolim aquest objectiu per mitjà de 

programes de reproducció pot variar. No obstant això, estan emergint temes 

comuns entre els quals hi trobem coneixements específics de cada espècie i 

coneixements basats en un enfocament de planificació cooperativa.

LA GESTIÓ DE LA COL·LECCIÓ I LA CRIA

Els programes de reproducció dels zoològics i aquaris moderns s’han de gestionar mit-

jançant programes de gestió d’espècies que impliquin una bona planificació en coop-

eració amb organitzacions especialitzades en zoològics i aquaris, com ara associacions 

regionals de parcs zoològics i aquaris. La gestió cooperativa d’espècies hauria de basar 

totes les decisions sobre la millora animal i el pla de col·lecció o de la col·lecció d’animals.

La planificació de la col·lecció animal ha de ser central a tots els zoos i aquaris 

(veure l’Estudi de cas 5.1). Pel que fa al benestar animal, aquesta planificació ha 

considerar l’habilitat de proporcionar estats positius de benestar per a determi-

nades espècies o animals en particular sent prioritari a si s’han d’allotjar o no. 

En diverses àrees del món, es el paper de l’associació regional de zoos i aquaris 

el de coordinar i assistir amb el maneig de les poblacions animals, mitjançant el 

suport al pla de col·lecció, assegurant les bones pràctiques de gestió d’espècies, 

i revisant i aconsellant sobre com promocionar estats positius de benestar ani-

mal dins d’aquest marc. Això també és una àrea creixent de coordinació global 

per mitjà de Global Species Management Plans (GSMPs) a través del comitè de 

WAZA per la gestió de poblacions (CPM). Els zoos i els aquaris han de contin-

uar fent servir aquests programes i, quan sigui possible, col·laborar per a incre-

mentar la creació de programes regionals i globals de programes de reproducció.

El manteniment d’un registre d’alta qualitat és fonamental per a la gestió exitosa d’es-

pècies, ja que el principi subjacent de la gestió és atendre la relació de les persones en 

la població i els resultats específics de les espècies des d’una perspectiva de benestar 

animal. El sistema internacional d’informació sobre espècies (ISIS), que incorpora 

el seu sistema de gestió d’informació zoològica (ZIMS), és un sistema fonamental 

per a la gestió global de poblacions sostenibles. Aquest sistema permet la difusió d’in-

formació que contribueixi a crear coneixement sobre la cria exitosa d’animals.

REPRODUCCIÓ “NATURAL” A ZOOS O AQUARIS

Recentment, s’han realitzat esforços a zoos i aquaris per a permetre als individus poder 

reproduir-se en situacions que imitin acuradament els processos naturals. Això es basa 

en la necessitat d’assegurar l’èxit en la reproducció i podria tenir resultats beneficiosos pel 

benestar. Aquest és un sistema complex de gestió d’espècies que té com a objectiu man-

tenir una diversitat genètica i demogràfica suficient per promoure la sostenibilitat de les 

poblacions de zoològics i aquaris i donar suport a la conservació de la fauna silvestre.

Els programes de reproducció dels parcs zoològics i aquaris s’esforcen per tenir 

la major diversitat genètica possible durant generacions. Garantir la diversitat 

genètica és important per al benestar animal, ja que contribueix a la salut ani-

C A P Í T O L  5 :  P R O G R A M E S  D E  R E P R O D U C C I Ó  I  P L A  D E  C O L · L E C C I Ó

El nostre compromís és aconseguir programes de reproducció 

que obtinguin resultats de conservació, un maneig sostenible d’espècies i 

promoguin estats de benestar positius.
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mal en els individus i també entre generacions. Els programes de reproducció 

ben gestionats han de tenir en compte el benestar animal, amb els zoològics i 

aquaris fent tot el possible per equilibrar les qüestions ètiques i de benestar amb 

la necessitat de gestionar de manera sostenible les poblacions. L’assistència als 

comitès d’ètica i benestar dels animals o altres entitats d’aquest tipus pot ajudar 

a abordar les complexitats de la presa de decisions en aquestes àrees.

Els zoològics i aquaris poden treballar de manera cooperativa amb altres associ-

ats per accedir o desenvolupar tecnologies que integrin la minimització del com-

promís del benestar animal i el manteniment d’estats de benestar positius amb la 

gestió d’espècies sostenible. Per exemple, alguns programes de reproducció fan 

servir anàlisis hormonals, tècniques de reproducció assistida, monitorització de 

l’estrès i aplicació dels coneixements específics sobre les espècies més recents. 

Aquests enfocaments poden ser aplicar-se juntament amb tècniques de gestió 

d’animals no invasives utilitzant reforç positiu per minimitzar els danys i l’estrès.

Portar a terme programes de reproducció hauria de formar part d’una planificació 

més àmplia de gestió d’espècies a llarg termini que consideri la cura durant tota la 

vida així com alts nivells de benestar animal. Molts zoològics i aquaris gestionen ac-

tivament la reproducció per evitar esdeveniments de cria no desitjats. Altres poden 

utilitzar l’eutanàsia, si això és legal i culturalment apropiat al seu país o regió.

L’ús efectiu de la contracepció és un dels molts aspectes de la gestió d’un parc 

zoològic o aquari modern i, per tant, l’experiència i el coneixement dels membres 

del personal veterinari són vitals per aconseguir una gestió reproductiva amb èxit. 

La reproducció gestionada també és essencial per donar suport als programes de 

conservació per garantir el millor resultat genètic i demogràfic per a la futura cria.

GESTIONANT L’AGRESSIÓ I EL MAL

Una altra experiència bàsica dels zoològics i aquaris moderns que afecten el be-

nestar animal és la gestió dels comportaments naturals dins de l’àrea continguda 

d’un hàbitat. Per a moltes espècies, la reproducció pot resultar en nivells elevats 

d’agressió entre els animals i lesions (vegeu l’Estudi de cas 5.2). Pot ser un compor-

tament salvatge comú en les espècies. Els zoològics i els aquaris treballen dur quan 

es gestionen aquests escenaris per minimitzar els possibles danys, ja que una mala 

gestió en aquesta àrea pot resultar en greus lesions i la mort dels animals.

En cas que es produeixin agressions, el disseny dels hàbitats hauria de complemen-

tar-se i acomodar-se a la cria segura dels animals. El personal del zoològic o de l’aquari 

hauria de comptar amb coneixements detallats i experiència en la gestió de la intro-

ducció d’animals per tal de minimitzar les lesions dels animals i aconseguir el millor 

resultat de cria. Addicionalment, és essencial l’ús de ciència que ajudi als professionals 

de zoos i aquaris a determinar el moment adequat per a les introduccions a la cria.

Estudi de cas 5.1:

Què és un pla de col·lecció animal?

Un pla de col·lecció animal descriu les espècies 

i el nombre d’animals que es conserven, la cria 

prevista, els moviments d’animals dins o fora 

d’un zoològic o aquari i les futures direccions. 

Els zoos i aquaris líders alineen les decisions 

sobre la planificació de la col·lecció animal 

amb principis de la planificació de la col·lecció 

i polítiques relacionades recolzades per insti-

tucions responsables. Un pla de col·lecció té en 

compte les instal·lacions disponibles, els hàbi-

tats i espais visibles pel públic i els no visibles, 

requisits de les espècies per el benestar i el 

maneig i la necessitat de mantenir una col·lec-

ció que s’ajusti al propòsit del zoo o aquari. Els 

zoològics i els aquaris haurien de desenvolupar 

plans de recopilació per donar suport als objec-

tius de conservació, ja sigui a través de resultats 

directes de la conservació o bé a través dels re-

sultats de l’interès i la participació dels visitants.

ZOO DE PERTH, AUSTRÀLIA 
Bilbi gros
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B R E E D I N G  P R O G R A M M E S  A N D  C O L L E C T I O N  P L A N N I N G   

CRIAR PER ALLIBERAR

La sostenibilitat a llarg termini de les poblacions d’animals exposats i la provisió d’an-

imals per a la reproducció per la conservació no són mútuament excloents. En molts 

casos, els animals que s’utilitzen amb propòsits de reproducció per la conservació 

també es mostren al públic, mentre que en altres escenaris, els individus que partic-

ipen en aquests programes de reproducció no estaran a la vista. Si es mostren o no 

aquests animals reproductors dependrà del programa i de l’espècie en particular.

Molts programes de reproducció realitzen un condicionament previ al alli-

berament que pot portar a una reducció transitòria del benestar animal. El 

pre-condicionament pot implicar, per exemple, la manipulació de la dieta d’un 

individu per imitar més de prop la dieta a la natura, com ara limitar els recursos 

alimentaris (per exemple, una dieta de gola i gana); introduir elements de pre-

sa viva (que poden generar preocupacions pel benestar de la presa); o introduir 

un condicionament cap al depredador que instiga una resposta de vol. Abans de 

comprometre’s amb un programa de cria per a l’alliberament, els zoològics i els 

aquaris haurien de valorar si els riscos de supervivència a llarg termini per a cada 

animal i la supervivència contínua de la seva espècie, superen els compromisos 

transitoris per al benestar animal durant l’etapa de condicionament prèvia a 

l’alliberament. L’aportació d’altres persones a través d’una comissió d’ètica i be-

nestar animal poden ajudar significativament en l’avaluació i el suport durant 

aquestes situacions, a més de les contribucions de l’autoritat de conservació.

TRANSACCIONS DESDE LA NATURA, RESCATS I RAMADERIA

Totes les transaccions des de la natura han de complir els principis globals, tal com 

es recolzen a través d’organismes internacionals de conservació, com ara la Unió 

Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). És fonamental per als 

zoològics o aquaris moderns que la intenció de remoure un individu de la natura 

ha de tenir un propòsit de conservació clar i provat o, quan treballa amb autoritats 

responsables, l’objectiu ha de ser l’educació, la investigació o la recol·lecció d’indi-

vidus per a programes que pretenguin promoure la sostenibilitat a llarg termini de 

les poblacions salvatges (com per exemple, iniciatives de cria per alliberament). La 

planificació efectiva de la col·lecció d’animals de zoològics i aquaris, la gestió d’es-

pècies i els plans de reproducció cooperativa són eines essencials en aquest sentit.

La producció comercial d’animals salvatges (“ramaderia de vida salvatge”) pot 

incentivar l’abastiment insostenible i il·legal d’individus salvatges, cosa que pot 

debilitar la competència en la conservació dels zoològics i aquaris moderns. 

L’escala i la intensitat d’aquests mètodes de producció comercials també poden 

tenir un impacte negatiu sobre el benestar dels animals salvatges. Els zoològics 

i els aquaris haurien d’evitar l’abastiment d’animals de les instal·lacions comer-

cials de cria. D’acord amb la resolució de WAZA del 2014 sobre aquest tema, els 

zoològics i els aquaris, en considerar les transaccions d’animals, han d’assegu-

rar que tots els animals provenen de fonts reputables, no repercuteixen en les 

poblacions salvatges ni reforcen la producció comercial d’animals salvatges i 

eviten les conseqüències negatives pel benestar de la captura indiscriminada.

Molts zoològics i aquaris adquireixen cada vegada més “animals rescatats” com 

a conseqüència de les confiscacions de comerciants il·legals de fauna salvatge 

o d’insttucions que tanquen o no poden cuidar-se adequadament els animals. 

WHITE OAK CONSERVATION CENTER, FL, EE.UU 
Ase salvatge de Somàlia

Estudi de cas 5.2: 

Gestionar l’agressió al reproduir espècies ramaderes

Idealment, la reproducció es dóna dins del ramat per a un benestar ani-

mal òptim i una dinàmica de grup cohesionada. Els zoològics i els aquar-

is han de tenir en compte la integritat genètica i demogràfica del ramat 

quan es considera la seva reproducció, juntament amb una gestió més 

àmplia de les espècies implicades. La naturalesa de les espècies ramade-

res, especialment la dels mascles, implica que hi haurà moments durant 

l’any on el comportament antagonista incrementi. Els comportaments 

naturals de reproducció, ja siguin agressius o no, podrien ser vitals per a 

assegurar l’èxit en la reproducció. Malgrat això, si el comportament an-

tagonista en situacions de reproducció és continu, particularment quan 

aquest es dóna fora de la temporada de cria, podria convertir-se en un 

problema de benestar animal per als individus subdominants i això hau-

ria de ser abordat per part dels professionals. Els membres del personal 

dels zoos i aquaris haurien de tenir bon coneixement i experiència sobre 

la importància directa en l’espècie, els individus i la dinàmica de grup. 
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Estudi de cas 5.4: 

Què és un comitè d’ètica i benestar i com pot funcionar a la vostra organització?

Molts zoològics i aquaris utilitzen un comitè d’ètica i benestar animal per contribuir a la 

gestió d’animals de la seva organització. En algunes jurisdiccions, això és requerit per la 

llei. Els comitès d’ètica i benestar animal poden tenir membres externs que ampliïn la 

connexió de la comunitat de l’organització i accedir a experts externs en ètica i benestar 

animal. Aquests comitès poden ser valuosos per avaluar les respostes de la vostra comu-

nitat als problemes de gestió animals; inspeccionar les instal·lacions; pot plantejar noves 

polítiques i procediments en benestar animal; o pot ajudar amb problemes ètics com-

plexos que puguin sorgir en la cura i atenció dels animals. Aquests comitès també poden 

fomentar una major comprensió de la complexitat de la gestió i maneig dels animals del 

zoo i dels aquaris entre el personal i altres participants. El procés també pot augmentar la 

responsabilitat i la transparència en la presa de decisions en la cura dels animals.

Això sol passar a petició dels governs. En algunes jurisdiccions, poden existir 

santuaris per tenir cura d’aquests animals; tanmateix, donats els seus coneixe-

ments sobre els animals, els zoològics i els aquaris moderns sovint estan en una 

bona posició per proporcionar atenció a llarg termini a aquests animals.

La cura dels animals rescatats brinda oportunitats evidents per a l’educació del 

públic sobre temes clau en benestar i la conservació dels animals, com el creixent 

comerç global il·legal de la fauna salvatge (vegeu l’Estudi de cas 5.3). A l’hora d’ofer-

ir allotjament per als animals rescatats, els zoològics i els aquaris poden marcar 

realment una diferència per als individus, així com augmentar la sostenibilitat de 

les poblacions zoològiques d’aquaris regionals i globals. Considerar la disponibili-

tat d’espai i de recursos per a animals rescatats / confiscats i la seva cura integral al 

llarg de la seva vida pot ser un component important del pla de col·lecció animals.

ÚS DE L’EUTANÀSIA

L’eutanàsia és l’acte de proporcionar una mort humana. Els animals han de ser 

tractats amb respecte al llarg de la seva vida i, quan sigui necessari, donar-los una 

mort humana. Tots els zoos i aquaris tenen polítiques clares que tracten l’eutanà-

sia en animals. Aquestes polítiques sobre l’eutanàsia haurien de destacar de for-

ma clara les circumstàncies i el com i per què es farà servir aquest procediment. 

L’eutanàsia hauria de ser supervisada i aprovada per un veterinari expert o un 

membre amb experiència en la gestió dels animals aconsellat per un veterinari. 

Les decisions sobre l’eutanàsia haurien d’estar basades en l’avaluació en funció 

del context de totes les alternatives. Algunes institucions troben beneficiosa la 

participació d’una comissió d’ètica i benestar dels animals o d’altres entitats que 

tinguin membres externs en aquestes avaluacions (vegeu l’Estudi de cas 5.4).

La mort d’un animal en un zoològic o un aquari pot provocar l’interès del públic, 

així com les emocions del personal, voluntaris i públic visitant. Aquest pot ser es-

pecialment el cas de quan l’animal ha estat eutanasiat. En algunes circumstàncies, 

els visitants del zoològic o aquari, els membres del personal i els voluntaris poden 

necessitar una explicació de la justificació mitjançant la qual s’ha decidit realitzar 

l’eutanàsia i pot ser beneficiós i necessari prendre’s temps per explicar-ne els motius.
PERTH ZOO, AUSTRÀLIA
Ós Malai

Estudi de cas 5.3: 

Free the Bears Fund a Australàsia

Free the Bears Fund és una organització que treballa al sud-est asiàtic rescat-

ant óssos malais (Helarctos malayanus) i óssos del Tíbet (Ursus thibetanus) 

de granges, restaurants i tràfic de mascotes. Durant els passats 10 anys, di-

versos zoos d’Austràlia i Nova Zelanda han donat fons a aquesta organització 

per ajudar als seus santuaris, a programes educatius de la comunitat i a re-

cerca en la conservació de l’estat dels óssos salvatges a Laos i Cambodja. Els 

zoos també han acollit óssos malais rescatats a les seves col·leccions i han 

donat suport al programa de cria regional d’Australàsia per aquests óssos, 

així com també han defensat a Free the Bears Fund i la conservació de l’ós 

malai i s’han oposat al tràfic il·legal de fauna salvatge.

HOUSTON ZOO, TX, EE.UU
Tití pigmeu
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P R O G R A M E S  D E  R E P R O D U C C I Ó  I  P L A  D E  C O L · L E C C I Ó  

L’ÚS DE BIOTECNOLOGIES AVANÇADES

Els parcs zoològics i aquaris moderns estan utilitzant més avenços tecnològics per 

ajudar en els programes de cria, des de la utilització de la genètica molecular per 

identificar individus valuosos en la reproducció d’espècies amenaçades fins a l’apli-

cació de tecnologies de reproducció assistida, incloent-hi la inseminació artificial, el 

trasplantament embrionari, la injecció intracitoplasmàtica i la fecundació in vitro.

Quan es realitza reproducció assistida en animals de zoològics i aquaris, s’ha 

de tenir en compte el benestar dels animals implicats. Els riscos, els beneficis i 

els resultats de benestar dels animals han d’explorar-se plenament en la planifi-

cació d’aquests esdeveniments. També s’han de tenir en compte possibles barre-

res a la reproducció natural.

EL VALLE AMPHIBIAN CONSERVATION CENTER, PANAMA
Strabomantis bufoniformis

CONCLUSIÓ

El benestar animal i l’equilibri entre el seu compromís i els estats positius de ben-

estar haurien d’integrar-se en les recomanacions i les decisions dels programes de 

cria i en el pla de d’espècies dels zoos i els aquaris. 

La planificació d’alta qualitat dels zoos i els aquaris ha d’estar basada en el compromís 

amb la conservació de fauna i la gestió d’espècies. Això assegura que tant la integritat 

genètica com la demogràfica de les poblacions dels zoos i aquaris i les poblacions salvatg-

es es mantinguin. També proporciona oportunitats pels zoos i els aquaris per a educar el 

públic sobre la conservació i el benestar. Els membres del personal dels zoos i els aquaris 

que realitzin la gestió d’espècies haurien d’estar totalment al cas de les prioritats region-

als i globals en relació a les espècies sota la seva cura, entendre els beneficis i les limita-

cions dels mètodes actuals de gestió i assegurar la conservació de registres d’alta qualitat. 
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LLISTA DE VERIFICACIONS

Teniu un pla de d’espècies animal?

Teniu plans de reproducció definits i implementats que estiguin gestion-

ats i acordats prèviament a que es donin esdeveniments reproductius?

Com implementeu el benestar animal dintre dels plans de reproducció? Podria 

beneficiar-se la vostra institució de buscar assessorament per aconseguir-ho?

El vostre personal està capacitat per a gestionar esdeveniments repro-

ductius d’espècies complexes o agressives? La vostra infraestructura és 

adient per gestionar els anteriors esdeveniments? Necessiteu instal·la-

cions addicionals o noves àrees per a fer front a aquestes situacions?

Creieu que el vostre zoo o aquari pot satisfer les necessitats de la de-

scendència que pugui sorgir fruit d’esdeveniments reproductors?

Com es gestiona l’eutanàsia al vostre zoo o a aquari? Hi ha una política clara 

que defineixi els rols i les responsabilitats i els casos en què s’hauria d’util-

itzar l’eutanàsia? Seria beneficiós incloure un comitè d’ètica i benestar dels 

animals, o una entitat equivalent, en les deliberacions sobre l’eutanàsia?

Hi ha possibilitats de relacionar millor els programes de conservació 

amb les activitats de cria del vostre zoo o aquari?

Els membres del vostre personal actius en la gestió d’espècies estan relacio-

nats amb associacions regionals d’aquaris i zoològics actius en aquest camp?

Necessiteu planificar o incrementar futures àrees de retenció o neces-

siteu associar-vos amb alguna altra institució per tal de tenir cura d’an-

imals geriàtrics o que no són necessaris per a la reproducció?

El vostre registre d’animals està actualitzat i d’acord amb el Sistema 

de Gestió d’Informació Zoològica (ZIMS) o altres plataformes coop-

eratives similars?

El vostre registre d’animals està conforme amb tots els procediments 

de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i 

amb la resolució de WAZA sobre l’aprovisionament jurídic, sostenible 

i ètic d’animals de 2014?

NOTES:

Porc espí nord-americà



RINOCERONTS BLANCS

ZIMBABWE
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RECOMANACIONS

Per tal de complir el compromís d’assolir alts estàndards d’atenció i cura, l’Es-

tratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Benestar animal fa una  crida a les 

organitzacions membres a:

1. Establir el benestar animal com a un component essencial en totes les activitats 

i projectes de conservació als quals dóna suport la vostra organització.

2. Col·laborar amb organitzacions associades al camp de la conservació i col·laboreu en 

coneixements i habilitats relacionades amb el benestar animal que siguin rellevants 

per a les seves operacions de camp, incloent per exemple, projectes de reintroducció.

3. Avaluar si les implicacions pel benestar animal de les intervencions de maneig 

sobrepassen els beneficis de la conservació.

4. Comprendre la importància de marcs integrats de conservació d’espècies que 

incloguin l’avaluació de benestar dels animals.

5. Assegurar-se que en la vostra feina de conservació i la feina de conservació dels 

vostres companys, que es considera en tot moment les necessitats d’un individu 

així com la promoció d’estats positius de benestar.

INTRODUCCIÓ

El terme “benestar en conservació” emfatitza que el benestar animal i la con-

servació estan intrínsecament relacionats entre sí, i aquest és el tema principal 

d’aquest capítol. Es realça que els principis i pràctiques del benestar animal 

s’haurien d’incloure en les activitats de conservació i haurien de ser integrades 

en les operacions diàries dels zoos i aquaris moderns. 

El benestar en conservació reconeix que qualsevol activitat humana intencionada o 

inintencionada, que tingui un impacte sobre els animals en els seus hàbitats, té el po-

tencial de comprometre el seu benestar animal.  Per exemple, el benestar d’una infini-

tat d’espècies de fauna salvatge està compromès directament i indirectament per les 

activitats humanes, amenaçant la supervivència de poblacions, espècies i ecosistemes.

LA CONSERVACIÓ I EL BENESTAR ANIMAL, NO SÓN PAS UNA DICOTOMIA. 

Tant la conservació com el benestar animal es centren en els danys cap als ani-

mals, però les seves orientacions difereixen. Mentre que la conservació té com 

a preocupació principal la supervivència de poblacions, espècies i ecosistemes, 

el benestar animal emfatitza en les experiències subjectives o la qualitat de vida 

dels individus. A més, el pensament i la pràctica de la conservació abasteixen un 

ampli ventall d’activitats que inclouen principalment la vida salvatge i la vida 

silvestre sota la cura humana, ja que poden contribuir a objectius de conservació.

Hi ha fortalesa en l’estreta col·laboració i l’alineació entre la conservació i el 

benestar animal. Al cap i a la fi, hem de classificar com a problemes de conservació 

o problemes de benestar animal els impactes adversos sobre els animals 

salvatges, causats pràcticament per gairebé totes les formes d’activitat humana? 

Els animals salvatges són parts de grups socials, poblacions i ecosistemes. Per 

tant, les accions que afecten el benestar i la supervivència dels individus també 

poden tenir conseqüències per a aquests sistemes més grans i viceversa.

Com s’explicava al Capítol 1, la gestió dels animals de zoos i aquaris que se cen-

tra principalment en els factors crítics per a la supervivència pot, com a màx-

im, assolir estats de benestar neutres. Avui, però, s’espera més, de forma que es 

requereix més que satisfer les mínimes necessitats de supervivència d’animals 

destinats a la conservació, com podia succeir en el passat. Com que els ani-

mals també poden tenir experiències positives, els nostres processos de gestió 

en zoos i aquaris haurien d’esforçar-se per fer-ho possible i permetre que això 

passi. El tema recurrent d’aquesta estratègia, que l’atenció generalitzada ja do-

nada al sector dels zoos i els aquaris a l’enriquiment ambiental s’ha de contin-

uar i expandir, inclou la seva major aplicació als animals que es mantenen amb 

propòsits de conservació. Sembla que aquesta orientació harmonitza amb el 

concepte de benestar en conservació, ja que incorpora l’objectiu d’incrementar 

el benestar animal mentre es persegueixen objectius de conservació.

BENESTAR EN CONSERVACIÓ A ZOOS I AQUARIS

Alguns exemples de benestar en conservació en curs inclouen la conciliació dels 

interessos de benestar i conservació dels animals en la gestió de la fauna salvat-

ge, investigació de la fauna salvatge o l’ecoturisme (vegeu l’Estudi de cas 6.1). 

Molts zoològics i aquaris estan implicats en diverses activitats de conservació 

de forma local i també en altres indrets. El benestar en conservació dels zoos 

i aquaris s’ha d’aplicar a aquestes activitats més àmplies a través de la preocu-

pació pel benestar físic i psicològic dels individus de les espècies de fauna salvat-

ge en poblacions intensament gestionades en un context de conservació.

Les pràctiques basades en la conservació dels bons zoos o aquaris busquen ges-

tionar bé el benestar animal. Els avenços en la cura de les espècies salvatges 

poden millorar el seu benestar (Capítols 1 i 2) a més de l’èxit dels programes de 

reproducció (Capítol 5). Construint sobre aquesta perícia, els zoos i els aquaris 

poden ajudar a associar organitzacions per la conservació que treballen per a 

tenir com a objectiu alts estàndards de benestar animal.

C A P Í T O L  6 :  B E N E S TA R  E N  C O N S E R VA C I Ó

El nostre compromís és garantir que les nostres activitats de 

conservació de la fauna salvatge incorporen fites de benestar animal.
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Es poden donar conflictes potencials entre el benestar animal i els objectius 

de la conservació en casos en que les espècies aparentment no siguin capac-

es d’adaptar-se a estar allotjades a zoos o aquaris. Per contra, l’adaptació als 

ambients gestionats podria reduir la capacitat de l’animal a ajustar-se a la 

vida salvatge, originant preocupacions pel benestar en aquells que estan des-

tinats a ser retornats als seus hàbitats naturals (veure l’Estudi de cas 6.2). Per 

tant, molts zoos i aquaris involucrats en programes de cria per alliberament 

adopten estratègies amb l’objectiu de mitigar aquests potencials problemes.

Donat la urgència creixent per la conservació, està sent cada cop més neces-

sari intervenir en la gestió de la fauna salvatge i els seus ambients per tal de 

mitigar-ne les amenaces. L’ímpetu per aquestes intervencions podria ser el 

de mitigar els problemes de benestar animal, gestionar els brots de malalties 

o complir una prioritat de conservació per a dur a terme translocacions d’an-

imals. També, és provable que algunes espècies no sobrevisquin sense inter-

venció humana. Malgrat això, les intervencions podrien, per elles mateixes, 

comprometre el benestar dels individus i aquests impactes comprometre la 

contribució anticipada a l’objectiu més general de la conservació d’espècies. 

MYAKKA CITY LEMUR RESERVE, FL, EE.UU
Lèmur mangosta

Estudi de cas 6.1: 

Implicacions sobre el benestar del maneig d’espècies de fauna salvatge

La intervenció intencional a les vides de la fauna salvatge amb final-

itats de conservació pot tenir impactes en el benestar dels individus 

en qüestió. Fins i tot quelcom tant simple com les observacions poden 

tenir-hi un efecte. Per tant, el maneig d’aquests animals per a la rec-

ollida de mostres, el marcatge, l’etiquetatge, la vacunació o qualsevol 

tractament poden tenir efectes negatius sobre el benestar. Els efectes 

adversos associats a aquestes intervencions deliberades poden evocar 

costos biològics. Alguns exemples són el dany físic, la interrupció de la 

jerarquia, la intercepció en el moviment natural, la interrupció del com-

portament reproductiu o una major vulnerabilitat a la depredació. Per 

tant, aquests efectes podrien alterar la biologia dels individus i fins i tot 

proporcionar dades poc fiables. Els zoos i aquaris tenen la competència 

necessària per a desenvolupar protocols de maneig que no comprome-

tin el benestar de les espècies salvatges. També proporcionen un medi 

o escenari on mesurar les potencials conseqüències pel benestar animal 

d’aquestes intervencions de conservació. Això, a la vegada, connecta 

zoològics i aquaris amb el benestar animal i conservació.

 NORTH CAROLINA, EE.UU
Llop vermell

Estudi de cas 6.2: 

El benestar dels animals reintroduïts 

Les reintroduccions són intervencions que destaquen, dintre del nexe 

entre benestar animal i conservació, el deure de reintroduir individus 

i de restaurar la població. L’alliberament d’animals salvatges a la natura 

després d’estar sota la cura i atenció dels humans, que pot incloure la 

preparació d’animals per alliberar-los, pot comprometre el seu benestar, 

així com incidir en altres espècies locals. El seguiment previ i successiu a 

l’alliberament així com altres mesures de suport, com ara proporcionar tu-

tors coespecífics, menjar suplementari o cures veterinàries, poden millorar 

l’èxit de la reintroducció i el benestar animal. L’enriquiment conductual i 

ambiental, que tenen l’objectiu de desenvolupar habilitats específiques 

importants per a la supervivència i la reproducció en llibertat, poden tenir 

el mateix valor. Els zoos i aquaris tenen l’experiència necessària per a real-

itzar aquestes accions de maneig. Això, alhora, destaca un paper clau pels 

zoos i aquaris en els camps del benestar animal i la conservació.

Hi ha fortalesa en l’estreta col·laboració i 

l’alineació entre la conservació 

i el benestar animal. 
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B E N E S TA R  E N  C O N S E RVA C I Ó 

INTEGRANT LA CONSERVACIÓ D’ESPÈCIES I EL BENESTAR ANIMAL

Sembla ser que la gestió integrada de les espècies dins i fora dels seus hàbitats 

naturals s’està tornant cada cop més important. Aquesta gestió involucra un 

ventall d’activitats que sovint inclouen la captura, la contenció i el transport 

d’animals, on minimitzar el compromís del benestar animal i proporcionar 

oportunitats per experiències positives esdevenen qüestions clau. Per tant és 

necessari avaluar les aplicacions pel benestar animal i determinar si les conse-

qüències d’una intervenció superen els beneficis de la conservació i viceversa. 

El coneixement del benestar animal i la cura dintre dels zoos i aquaris pot beneficiar 

els esforços per la conservació en àrees com ara la recuperació i la gestió de pobla-

cions petites, la biologia de translocació i la medicina de conservació.  És important 

destacar que intentar millorar el benestar de la vida salvatge no necessàriament 

entra en conflicte amb els objectius de conservació, ja que les mesures adoptades 

per millorar el benestar animal poden millorar el valor de conservació de tot l’esforç 

mitjançant la millora de les perspectives de supervivència i reproducció.

La relació entre el benestar animal i la conservació pot ser representada en 

un esquema de decisió per a considerar la intersecció entre dimensions sepa-

rades dels dos objectius (Fig. 6.1). Les pràctiques que combinen el bon benestar 

animal amb la bona conservació són preferibles, mentre que altres pràctiques 

son menys desitjables però acceptables, i, clarament, la combinació del benestar 

animal i la conservació pobres és inacceptable. Els índexs d’un compromís del 

benestar reduït i de benestar millorat (Capítol 1) proporcionen mitjans pràctics 

d’avaluar aquestes pràctiques.

E S Q U E M A  D E  D E C I S I Ó

Les bones pràctiques en conservació poden i haurien de ser implementa-

des considerant cautelosament el benestar dels individus. Per tant, aquest 

esquema de decisió pot ser especialment útil quan la pressió per no tenir en 

compte el benestar individual per motius de conservació és elevada, ja que 

ajuda a tenir en ment els problemes de benestar i conservació dels animals.

PRINCIPIS ORIENTATIUS I QÜESTIONS NO RESOLTES

No hi ha principis universals acordats que orientin aquells que treballen amb 

la fauna salvatge i la conservació. Malgrat això, un marc útil, aquí lleugerament 

modificat, ha estat proporcionat per principis suggerits en una declaració de 

consens derivada del seminari  per la Conservació i la ciència del Benestar Ani-

mal portat a càrrec per la Universitat de British Columbia:

• El benestar de totes les espècies de fauna salvatge és d’igual preocupació moral. 

Això no vol dir que tots aquests animals hagin de ser tractats de la mateixa manera, 

sinó que el seu benestar se li hauria de proporcionar la mateixa preocupació.

• Les accions que afecten els animals són de preocupació moral ja tinguin 

efectes directes o indirectes sobre la fauna. 

• Les accions que puguin perjudicar el benestar o l’estat de conservació de la fauna 

salvatge no s’han de dur a terme sense tenir en compte la necessitat de l’acció.

• Cal minimitzar la gravetat i l’escala del dany (en termes del nombre d’animals 

afectats i de la durada del dany en comparació amb la vida útil de l’animal).

• Les accions amb impactes irreversibles s’haurien de considerar més seriosa-

ment que aquelles que tinguin impactes passatgers. 

Fig. 6.1. Un esquema de decisió per a considerar la intersecció entre les dimensions sep-

arades del benestar animal i la conservació (modificat de Bradshaw & Bateson, 2000).
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Moltes qüestions relacionades amb el benestar i la conservació de la vida salvat-

ge requereixen major consideració. Seguidament es mostra una llista inicial de 

les qüestions no resoltes plantejades al seminari esmentat anteriorment:

• Donat que el patiment es pot donar a la vida normal dels animals, quina línia base 

s’ha de fer servir per a determinar quan els danys causats per activitats humanes són 

de preocupació moral? Tot i que el consens i la quantificació pot ser difícil d’assolir, 

no hauríem de concloure que tots els nivells de patiment són acceptables.

• Com de directe ha de ser el vincle amb el comportament humà per a generar 

preocupació?

• Com es relacionen els estats afectius dels animals individuals en els resul-

tats importants per a la conservació, com ara l’estatus de la malaltia o l’èxit 

reproductiu?

• Podem identificar principis que condueixen a accions moralment defensables 

quan és necessari comprometre greument el benestar d’alguns individus per 

aconseguir objectius com la supervivència d’una població?

La resolució d’aquests problemes requerirà un diàleg transversal que inclogui 

biòlegs de la conservació, científics del benestar animal i aquells que treballin en 

temes d’ètica, dret i qüestions socials.

CONCLUSIÓ

Cada vegada és més important reconèixer la rellevància del benestar animal quan 

es tracten problemes de conservació de la fauna salvatge. Les mateixes activitats 

humanes que impulsen la crisi actual de la biodiversitat estan comprometent el 

benestar dels animals i aquestes preocupacions interrelacionades responen a la 

tasca dels zoològics i aquaris en la conservació i el salvar espècies de fauna salvatge. 

El benestar de les espècies de fauna salvatge pot ser directa i indirectament avaluat de 

formes cada cop més sofisticades i científicament validades. El fet que el benestar animal 

sigui avaluat a nivell individual, mentre que altres fites més generals de la conservació de 

fauna son mesurades en poblacions o espècies, no els fa necessàriament incompatibles. 

El científics i defensors de la conservació i el benestar animal estan reconeixent 

cada cop més la feina de cadascun com a complementaria. Els zoos i els aquaris 

necessiten assegurar que la seva tasca de conservació al camp, i que la feina 

dels seus companys de conservació, inclou estratègies que tenen com a objectiu 

minimitzar el compromís del benestar. 

ZOO DE HANNOVER, ALEMANYA
Larva d’escarabat Atles

LLISTA DE VERIFICACIONS

Reviseu els projectes de conservació per a garantir que es compleix-

en les necessitats pel benestar dels animals?

Els vostres aliats en conservació, es beneficiarien d’un recolzament 

per a incorporar processos efectius de gestió del benestar?

El vostre personal i associats necessiten consell sobre com avaluar de 

forma directa o indirecta el benestar de les espècies del zoo o aquari?

Els treballadors que estan implicats en projectes de conservació, que 

inclouen per exemple, la captura,  la contenció i el transport de fau-

na, estan adequadament capacitats per a donar resposta a les neces-

sitats de benestar dels animals?

Si realitzeu programes de reproducció per l’alliberament, les in-

stal·lacions de contenció compleixen tots els requisits per pro-

porcionar un bon estat de benestar animal? 

NOTES:



LLEOPARD DE L’AMUR

ZOO DE LEIPZIG, ALEMANYA
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RECOMANACIONS

Per tal de complir el compromís d’assolir alts estàndards d’atenció i cura, l’Es-

tratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Benestar animal fa una  crida a les 

organitzacions membres a:

1. Prioritzar el benestar animal i el seu seguiment com a àrees de recerca en col·lab-

oració amb universitats, cossos de recerca i altres institucions zoològiques.

2. Continuar fent ús i aplicar troballes basades en recerca científica per donar 

suport al bon benestar animal en la gestió de zoos i aquaris.

3. Fer servir un comitè d’ètica, benestar animal i investigació, o entitats similars 

amb representació externa per examinar i supervisar les activitats de recerca i 

fomentar un major rigor científic en les vostres operacions. 

4. Desenvolupar polítiques de recerca i protocols de recerca per garantir que en 

totes les investigacions que impliquin animals, es puguin identificar clarament 

tots aquells factors que puguin tenir efectes sobre el benestar dels animals i es 

minimitzin, i es justifiqui en funció dels objectius de la investigació.

5. Treballar de forma activa per ajudar als investigadors a promoure estats positius 

de benestar.

6. Fomentar la medicina de conservació com a àrea d’activitat basada en la inves-

tigació a la vostra organització per millorar el benestar animal en general i el 

benestar en conservació en particular.

INTRODUCCIÓ

Els zoos i aquaris ofereixen oportunitats per a investigadors científics i acadèmics per 

a dur a terme investigacions amb l’objectiu d’incrementar el coneixement sobre el món 

natural. És particularment important la recerca dissenyada en aprofundir el desen-

volupament de mètodes científicament validats i basats en la evidència per a millorar 

el benestar animal i la conservació; malgrat això, un focus d’investigació pot i hauria 

d’aplicar-se a tot l’espectre de les operacions que es duen a terme en zoos i aquaris. 

Les col·laboracions en recerca entre zoològics o aquaris i institucions acadèmiques 

poden tenir el fort avantatge de millorar la comprensió i el coneixement en moltes 

àrees de les operacions que es realitzen en zoos i aquaris. L’intercanvi de coneixe-

ments i l’experiència també pot expandir en gran mesura l’abast i el valor de les in-

vestigacions, i pot donar lloc a investigacions que d’altra manera no serien possibles.

L’edició de l’Anuari Internacional dels Zoos de 2011 conté exemples de col·labo-

racions exitoses entre zoos i aquaris i la comunitat acadèmica, on es satisfan els 

C A P Í T O L  7:  R E C E R C A  E N  B E N E S TA R  A N I M A L

El nostre compromís és adoptar un enfocament científic i basat en

 l’evidència quan abordem el benestar animal així com quan fem recerca.

YORKSHIRE WILDLIFE PARK, UK
Papió de Guinea

Estudi de cas 7.1: 

Una recerca que incrementa el benestar animal i proporciona una innovado-

ra experiència pel visitant.

L’objectiu d’aquest estudi al Yorkshire Wildlife Park era determinar si hi havia 

diferencies conductuals en el papió de Guinea (Papio papio) amb i sense l’ús 

de dispositius alimentaris interactius. Hi havia tres tipus de dispositius di-

sponibles pels papions, disposats vora el vidre a través del qual els visitants 

podien veure els papions. Hi havia tres nivells de complexitat. El més simple de 

tots requeria que un humà deixés anar menjar per un conducte fins a un plat 

que el papió havia de girar per a aconseguir el menjar. Amb el segon tipus, el 

papió i l’humà havien de posar-se sobre una plataforma de forma simultània 

per tal de que l’aliment fos alliberat. El darrer tipus de dispositiu requeria que 

el papió i l’humà estiressin d’una corda sincrònicament per a que es deixés 

anar el menjar. Abans de que es donessin les interaccions amb el públic, es 

van carregar diferents tipus de menjar dins els tres dispositius. Els resultats van 

demostrar que els dispositius incrementaven els comportaments relacionats 

amb l’alimentació dels papions i també l’activitat dels individus, a més de pro-

porcionar una innovadora experiència per als visitants. 
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interessos de les dues parts. La recerca té el potencial d’enriquir les vides dels 

animals subjectes dels estudis (veure l’Estudi de cas 7.1).

L’ÚS D’ANIMALS EN RECERCA EN ZOOS I AQUARIS

No totes les qüestions de recerca estan dirigides a aclarir diferents facetes del benestar animal 

i la seva gestió en zoos i aquaris. No obstant això, els impactes en el benestar de dur a terme 

qualsevol investigació han de ser avaluats prèviament, especialment els impactes negatius.

És important considerar el context regulador per a dur a terme investigacions 

científiques sobre els animals, ja que son activitats legalment regulades en molts països. 

Els detalls de les lleis i regulacions poden variar però els principis claus sovint son co-

muns. Els 180 països membres de l’Associació Mundial per la Salut Animal (OIE) van 

acceptar de forma unànime els estàndards per a “L’ús d’animals en recerca i educació”. 

Aquests estàndards no pretenen substituir els estatuts existents, els quals poden incloure 

requisits més detallats i exactes; sinó que proporcionen orientació a aquells països que 

busquin actualitzar els seus estatuts més antics o introduir-los per primer cop. 

Destaquem alguns dels principis orientatius clau de l’OIE:

• L’ús científic dels animals ha de complir amb els requisits de les lleis nacio-

nals, provincials i/o estatals així com les regulacions relacionades.

• Les institucions interessades haurien de tenir polítiques i procediments que concord-

essin amb aquests requisits estatutaris, estiguin o no actualitzats, i aquestes polítiques 

i procediments haurien de tractar específicament l’ús científic dels animals.

• Hi hauria d’haver supervisió externa en la forma en que es fan servir els animals 

per part d’un òrgan legislatiu o d’ètica animal, un comitè d’ús i cura, o alguna altra 

entitat que inclogui alguns membres que siguin independents a la institució.

• Els beneficis previstos de l’ús proposat d’animals s’han de balancejar amb els  

impactes negatius previstos sobre el benestar i l’equilibri serà cap als beneficis que 

justifiquin l’ús proposat.

• S’han de prendre mesures per a minimitzar qualsevol impacte negatiu sobre el benestar.

Aquests principis són una guia útil pels zoos i aquaris i els seus companys de recerca.

Les investigacions invasives que impliquin intervencions quirúrgiques significatives a un 

animal són generalment inacceptables als zoològics i aquaris. Hi ha alguns projectes de 

recerca on tals plantejaments poden ser acceptables, potser implicant casos d’animals 

amb valor excepcional de conservació en espècies altament amenaçades que formin 

part d’un pla integrat de conservació i gestió d’espècies i on aquesta investigació porti 

beneficis immediats per a l’individu en qüestió; experiments de validació o calibratge que 

beneficien una investigació científica o un programa de conservació destacats en què la 

institució hi estigui implicada o hi participi; i experiments mèdics veterinaris que utilitzin 

oportunitats accidentals quan sorgeixin per provar i perfeccionar els tractaments mèdics 

i els procediments assistencials. Les decisions sobre aquesta investigació requereixen un 

acurat equilibri entre la perspectiva de la gestió, la conservació, la ciència i l’ètica, i tindran 

el millor suport si es prenen en el context d’un marc formal de consulta i decisió.

La investigació observacional en un parc zoològic o aquari s’enfronta a molts reptes sim-

ilars als estudis de camp de les poblacions salvatges. Es poden superar problemes amb 

mides mostrals insuficients mitjançant la realització d’estudis en diversos zoològics o 

aquaris, utilitzant la variació en les condicions d’atenció i de cura com a font de variació 

biològica, o fent una pregunta clara i realitzant un experiment senzill en un zoològic o 

aquari i publicant-lo com un estudi de cas. En combinació amb configuracions experi-

mentals senzilles basades en sistemes de recompensa positiva, els estudis observacio-

nals tenen un potencial important per contribuir a millorar el benestar animal. 

Els avenços científics en els anys recents han creat diverses noves tècniques per 

avaluar el benestar animal i la “càrrega d’estrès” (veure l’ Estudi de cas 7.2), la salut 

dels individus i l’estatus reproductiu, la paternitat i la maternitat, i la presència de 

patògens de forma mínimament no invasiva. Aquestes tècniques i desenvolupa-

ments teòrics avancen un plantejament basat en l’evidència cap al benestar animal a 

zoos i aquaris i hauria de ser aplicat. 

SOROCABA ZOO, BRAZIL
Hipopòtam

Estudi de cas 7.2:

Validant tècniques no invasives per avaluar el benestar animal

Els estats fisiològics són cada vegada més reconeguts com a indicadors essencials de 

l’estrès, revelant “l’abast reactiu” dels organismes als reptes ambientals. Això és degut, 

en part, a que les respostes conductuals poden ser una guia poc fiable a no ser que 

siguin avaluades o analitzades amb tècniques sofisticades. Els mètodes no invasius 

han revolucionat l’avaluació dels estats fisiològics ja que poden proporcionar dades 

per respondre preguntes a les quals mitjançant les tècniques antigues invasives no 

podien ser respostes. Les tècniques no-invasives inclouen la mesura de glucocorti-

coides o els nivells de catecolamina en orina, femtes, saliva o -recentment- cabell, o 

procediments mínimament invasius per obtenir mostres de sang fent servir insectes 

que xuclen la sang. Aquests mètodes han de ser validats per a cada espècie amb els 

experiments adients. Els animals dels zoo i aquaris s’han utilitzat amb molt d’èxit per 

dur a terme experiments de validació en moltes espècies de fauna salvatge i, per tant, 

ha permès avançar considerablement en l’estudi del benestar de la fauna salvatge. La 

identificació dels estats fisiològics és un element essencial i reconegut per un plante-

jament exhaustiu i basat en l’evidència de l’avaluació del benestar animal.
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R E C E R CA  E N  B E N E S TA R  A N I M A L

Un focus de recerca en zoològics i aquaris requereix un compromís a llarg termini 

per a una cooperació més estreta amb la comunitat acadèmica. Es pot desenvolupar 

un procés de presa de decisions sobre associacions i investigacions acadèmiques 

tant a nivell polític com operatiu per garantir un benestar millorat dels animals; fo-

mentar la investigació científica d’alta qualitat; facilitar la recerca per respondre a 

preguntes de gran rellevància per millorar el benestar animal; i enfortir la credibili-

tat científica d’un zoo o aquari.

EL FOCUS DE LA RECERCA A ZOOS I AQUARIS

La realització d’aquesta recerca en l’entorn d’un zoo o aquari no sempre resulta senzil-

la. La mida mostral és reduïda, els individus sovint tenen experiències vitals molt dif-

erents, i les condicions de l’habitatge i de cria poden variar entre hàbitats, institucions 

i al llarg del temps. Malgrat això, és possible dur a terme recerca de qualitat i una es-

tratègia per a fer-ho, maximitzar el poder i eixamplar l’aplicabilitat de les troballes, és 

la d’incloure tants zoos com sigui possible. Per aquestes raons, es fomenten els project-

es de recerca multi-institucional. Aquesta recerca pot revelar relacions entre les me-

sures de benestar, l’allotjament i la cria, que aleshores podran ser aplicats a la pràctica. 

Alguns aspectes de la gestió en zoos i aquaris plantegen investigacions de gran interès 

i poden resultar en potencials beneficis per la comunitat dels zoos i dels aquaris. Sem-

bla ser que un coneixement sobre benestar animal ben establert i les pràctiques de 

gestió en espècies no salvatges proporcionen un bon punt de partida per investigar-ne 

la seva extensió a zoos i aquaris.

L ’ E S T U D I  D E  L ’ E S T R È S 

De les nombroses investigacions disponibles per a estudiar, alguns exemples inclouen 

estendre el coneixement dels índexs específics per les espècies sobre els estats de 

benestar animal negatiu i positiu, incloent estereotípies i altres comportaments; 

mètodes innovadors de benestar animal; detecció de la infertilitat; desenvolupament 

i aplicació de tècniques de reproducció assistida, control per anticonceptius de la 

reproducció; protocols per millorar la gestió del part dels animals; optimització de la 

nutrició; avaluació de l’estat de salut; detecció de patògens, incloent microorganismes 

zoonòtics; el desenvolupament de protocols profilàctics en salut de fauna salvatge; i la 

facilitació de la reproducció per a la conservació o programes de reintroducció.

L’èmfasi en minimitzar els impactes negatius sobre el benestar té importància directa 

en qualsevol recerca duta a terme als zoos i aquaris, ja tingui o no un focus en benestar 

animal. El model dels Cinc Dominis (Capítol 1), detalls del qual van ser publicats per 

primer cop el 1994, va ser, de fet, desenvolupat específicament per a facilitar la minim-

ització dels danys causats per la recerca, l’ensenyament i els assajos aplicats als animals. 

El 1997, el seu ús va ser introduït com a un requisit regulador per tots aquells procedi-

ments proposats per a ser duts a terme en animals a Nova Zelanda, un requisit que fins a 

dia d’avui segueix vigent. L’extensió del seu ús per a avaluar un benestar compromès i la 

seva millora, com s’ha descrit anteriorment, va ser desenvolupat posteriorment.

Pel que fa a la recerca en benestar animal, un exemple específic és el marc conceptual 

per avaluar els estats negatius de benestar i la seva minimització, que es centra en les 

respostes a l’estrès fisiològic i les seves conseqüències, tal i com es representa a la Fig. 7.1.

Fig. 7.1. Un marc per a l’estudi de l’ “estrès” als zoos 

i aquaris. Els potencials factors inductors d’estrès a 

l’entorn del zoo son estímuls els efectes dels quals 

han estat demostrats, però no necessàriament dins 

l’entorn d’un zoo o un aquari. Els organismes pos-

seeixen una “resposta a l’estrès” que ha evolucionat 

a través de la selecció natural exercida per l’ex-

posició a factors inductors de l’estrès en el passat. 

L’evidència empírica mostra que els “factors modu-

ladors” específics de les espècies poden modificar la 

“resposta a l’estrès”. Les conseqüències són l’incre-

ment de la demanda energètica i la disminució de 

l’eficiència en l’assimilació de menjar, activitat i èxit 

reproductors, competència immunològica i de su-

pervivència (modificat de Hofer & East, 2012). 
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DUENT A TERMA RECERCA ALS ZOOS I AQUARIS

Actualment, no es compleix tot el potencial dels parcs zoològics i aquaris per 

dur a terme investigacions per millorar el benestar dels animals i els resultats 

de conservació. En lloc d’una oportunitat, la investigació es consideraria com 

a un factor de cost addicional o en conflicte amb els procediments operatius. 

Amb una planificació acurada i la voluntat de totes les parts, es poden superar 

aquests obstacles, com algunes formes innovadores d’associacions reeixides en-

tre zoològics i aquaris i institucions acadèmiques ja han demostrat.

La medicina de conservació combina aspectes de les cures veterinàries ruti-

nàries de la fauna salvatge, per millorar i mantenir la seva salut i benestar, amb 

elements per monitoritzar la salut i recerca. Els zoos i els aquaris són llocs ex-

cel·lents on els poden combinar-se fructíferament perspectives veterinàries i 

altres perspectives biològiques sobre investigacions.

El personal de recerca d’un zoo o aquari pot donar suport a la direcció en l’elabo-

ració d’una política de recerca, proposant prioritats de recerca i avaluant els pro-

jectes de recerca proposats quant a la seva idoneïtat, viabilitat, impacte en les ru-

tines i implicacions per al benestar dels animals. Fins i tot sense personal dedicat 

específicament a la investigació, la investigació que es dóna en zoològics i aquaris 

es pot produir a través d’una cultura organitzativa de recerca i investigació i de la 

participació de comissaris i cuidadors per millorar les rutines de gestió i optim-

itzar la cura i el benestar dels animals. Amb una modesta planificació estructura-

da, aquests plantejaments poden adoptar la forma d’un estudi de cas científic i ser 

publicats en revistes científiques avaluades per experts, oferint a altres zoològics o 

aquaris l’oportunitat de realitzar proves similars i informar sobre els seus resultats.

CONCLUSIÓ

Els zoos i els aquaris poden proporcionar oportunitats excel·lents per a la re-

cerca científica d’alta qualitat, amb un compromís mínim o nul cap al benestar 

animal. Un plantejament estratègic i amb relativament escassos esforços addi-

cionals pot contribuir significativament a programes específics i incrementar el 

coneixement en zoos i aquaris, rendiment i també la credibilitat en els àmbits 

científics del benestar i la conservació. Això sovint requereix de cooperació amb 

la comunitat acadèmica i aquesta es pot gestionar activament pel benefici mutu. 

Els estudis observacionals combinats amb plantejaments experimentals 

simples poden avançar la recerca científica i millorar el benestar animal. Els 

avenços científics recents proporcionen marcs teòrics i tècniques pràctiques 

per avaluar integralment el benestar animal, incloent la salut animal mit-

jançant formes mínimament o no- invasives. Els zoològics i els aquaris tenen 

el potencial d’avançar en plantejaments basats en l’evidència per les seves op-

eracions i pel benestar animal, si decideixen utilitzar aquests plantejaments. 

LLISTA DE VERIFICACIONS

Teniu en compte els avenços científics més recents quan reviseu les 

vostres polítiques i procediments relacionats amb el benestar animal?

Teniu una llista de prioritats per a la recerca a la vostra institució?

Inclou aquesta llista qüestions sobre benestar animal i per assegu-

rar que s’incorpora bon benestar animal?

Animeu als vostres treballadors a realitzar i publicar estudis de cas 

que puguin recolzar una metodologia basada en l’evidència pel be-

nestar animal?

Els vostres animals en projectes de recerca estan subjectes al mateix niv-

ell de control assistencial que la resta d’animals de la vostra organització?

Teniu un comitè d’ètica animal, assistència i / o investigació o una 

entitat equivalent? Si és així, té membres externs?

Es consulta al comitè sobre les activitats d’investigació proposades 

a la vostra organització?

L’aprovació dels projectes està subjecta a procediments que valo-

rin la relació entre danys-beneficis i minimitzin els potencials im-

pactes negatius de les tècniques d’estudi?

Els investigadors necessiten ajuda durant la recerca per garantir que 

mentre aquesta dura es gestiona el benestar animal de forma correcta?

Esteu al cas de legislació rellevant que pugui aplicar-se a la recerca real-

itzada a la vostra institució? Teniu els permisos adequats per a realitzar-la?

El vostre personal entén els propòsits de la recerca, les directrius 

de benestar animal pels investigadors i els resultats esperats d’una 

investigació?

NOTES:



GRUA DEL JAPÓ

JAPAN
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RECOMANACIONS

Per tal de complir el compromís d’assolir alts estàndards d’atenció i cura, l’Es-

tratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Benestar animal fa una  crida a les or-

ganitzacions membres a:

1. Convertir-vos en un centre reconegut pel benestar animal i assistir i assessorar 

a altres organitzacions sobre aquest.

2. Assegurar-se que tot el personal rellevant, inclosos els membres del personal 

de gestió i maneig d’animals i el personal veterinari, col·laborin estretament i 

estiguin al dia amb els estàndards professionals de salut i benestar dels animals.

3. Col·laborar i associar-se amb universitats, cossos de recerca i altres institucions 

zoològiques per aprofundir el coneixement sobre els estats de benestar animal i 

la sintiencia animal. 

4. Associar-se amb organitzacions pel benestar animal i experts externs de ben-

estar animal, a través de la representació en comitès d’ètica i benestar animal 

o entitats similars, per a examinar el benestar animal a la vostra organització.

5. Col·laborar o agermanar-se amb institucions zoològiques que necessitin ser 

guiades per assolir resultats de benestar positius en els animals sota la seva cura.

INTRODUCCIÓ

Com en qualsevol esforç, una associació significa que s’incrementa i es com-

parteixen capacitats. Aquest també és el cas de la feina en benestar animal dels 

zoos i aquaris. Aquesta estratègia global reflecteix la complexitat subjacent 

a l’atenció adequada dels animals en zoos i aquaris així com les nombroses 

qüestions que cal considerar per satisfer les necessitats específiques de les 

espècies. Per tal de que les associacions establertes abordin tots els camps de 

coneixement, es requereix un ampli ventall de contribucions o aportacions, 

així, l’establiment d’aliances resultarà beneficiós.

La formació de relacions efectives amb col·laboradors és important per moti-

var a assolir avenços a llarg termini en el benestar animal. Quelcom clau en el 

desenvolupament d’aliances exitoses i efectives és la confiança, la comprensió 

i una comunicació clara i efectiva.

Col·laborar és una activitats central i un requisit per als zoos i aquaris mod-

erns. L’Estratègia Mundial de Zoos i Aquaris per la Conservació (2005) va 

dedicar un capítol al concepte de les col·laboracions, emfatitzant com els zoos 

i aquaris per mitjà d’una barreja única d’experiència tècnica i interpretativa, 

legal i ètica ambiental i del coneixement de la biodiversitat, haurien de coop-

erar entre ells per proporcionar suport mutu. Tot i que l’Estratègia mundial 

dels zoos i aquaris per la Conservació es centra sobretot en la conservació de 

la biodiversitat, el proporcionar alts estàndards de benestar animal també es 

beneficia d’això. Els zoològics i aquaris moderns, per tant, cerquen el poder 

assegurar-se que el desenvolupament de col·laboracions per donar suport a 

les seves fites en conservació i benestar animal sigui una competència clau.

COLABORAR PER EXPANDIR LA CAPACITAT I EL CONEIXEMENT

Les col·laboracions en benestar animal poden tenir diversos objectius i fun-

cions. Les col·laboracions en recerca amb universitats poden contribuir signif-

icativament a la comprensió i l’eficàcia de la gestió del benestar animal. A més, 

els centres veterinaris dels parcs zoològics o dels aquaris poden associar-se amb 

organismes de conservació que treballen al camp per centrar-se en la salut i el 

benestar les poblacions salvatges. Aquestes col·laboracions ens han de permetre 

incrementar projectes específics que millorin el nostre coneixement; per ex-

emple, sobre la percepció del dolor, la capacitat de sentir i les diferents expres-

sions conductuals d’estats afectius positius en la varietat d’espècies allotjades en 

zoològics i aquaris, invertebrats tant com vertebrats.

Avançar el coneixement en aquestes àrees pot desenvolupar principis de benestar 

animal i facilitar millores en les provisions de cria necessàries per a garantir el bon 

benestar de la fauna sota la cura dels humans. Són de particular importància en el 

context de benestar animal els beneficis que ofereixen els zoològics i els aquaris 

que estableixen i tenen comitès d’ètica i benestar animal, o entitats similars, que 

inclouen membres externs (fora del personal). Cal tenir en compte la inclusió de 

representants dels grups de benestar animal, si els seus membres estan disposats a 

participar de manera constructiva en les funcions d’aquests comitès.

Perquè les associacions tinguin èxit, els zoològics i els aquaris requereixen un 

alt nivell de transparència en les seves operacions, especialment pel que fa als 

estàndards de benestar animal. Existeix un escrutini persistent d’alt nivell, 

no només pel públic visitant, sinó també per organismes governamentals i no 

governamentals de benestar animal i per grups de defensors dels drets dels an-

imals. Són audiències amb un fort interès en aquelles activitats dels zoos i els 

aquaris que puguin afectar potencialment el benestar animal. La transparèn-

cia ajuda a frenar les preocupacions que puguin tenir i, a més, els comitès d’èti-

ca i benestar animal i les estratègies de benestar animal proporcionen bons 

mitjans per demostrar responsabilitat.

C A P Í T O L  8 :  A L I A N C E S  P E R  A L  B E N E S TA R  A N I M A L

El nostre compromís és treballar cooperativa i obertament per 

promoure el benestar i millorar la vida dels animals.
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ORGANITZACIONS PEL BENESTAR ANIMAL

Els zoos i aquaris moderns poden beneficiar-se de ser proactius en les seves relacions 

amb organitzacions locals i internacionals de benestar animal i mitjançant la construc-

ció activa de relacions positives amb ells (vegeu l’Estudi de cas 8.1). Mentre que la idea 

d’incorporar membres d’una organització local de benestar animal en un comitè d’ètica 

i benestar animal pugui semblar arriscada per a alguns directors de zoos o aquaris, l’ex-

periència internacional mostra que la majoria de les organitzacions de benestar animal 

donen la benvinguda a aquesta implicació i solen ser actives en aquestes comissions.

Les competències i plantejaments de les organitzacions de benestar animal varien àm-

pliament i, si bé alguns poden desafiar constantment la conservació d’espècies salvatges 

sota l’atenció de l’home, moltes altres són organitzacions científiques que donen la ben-

vinguda a la col·laboració. L’obertura dels acords cooperatius, per tal d’assegurar que els 

participants estiguin ben informats, ajuda a prevenir els malentesos de confrontació que 

podrien succeir. No obstant això, atès que l’ètica d’aquestes organitzacions en algunes 

localitats pot impedir la col·laboració constructiva, s’hauria de considerar curosament.

De forma semblant, sol·licitar la implicació d’organitzacions de benestar animal en 

el desenvolupament de les estratègies de benestar animal és un mecanisme útil per 

a construir confiança entre representats d’ambdues comunitats. Això, en termes de 

benestar animal, és avantatjós. 

Tot i que les diferències d’opinió sobre què constitueix el bon benestar animal poden 

persistir entre col·laboradors, sovint son mitigades al reconèixer el propòsit comú. 

Fins i tot quan una organització pot semblar que s’oposa als zoos i als aquaris i ho ex-

pressi públicament, aquests grups normalment busquen ajuda local dels zoos i aquaris 

acreditats per fer front a un problema d’un individu o un zoològic o un aquari deficient. 

Aquestes interaccions ajuden a consolidar relacions de treball valuoses per avançar.

Un avantatge d’aquestes col·laboracions, a part de combinar xarxes, esforços, habili-

tats i recursos, és que la seva existència i la seva transparència operativa solen ser tran-

quil·litzadores per al públic en general que, per tant, està menys influenciat per l’oposició 

dels grups que continuaran estant implacablement oposats als zoològics i aquaris.

ORGANITZACIONS DE DRETS ANIMALS

Desafortunadament, molts defensors dels “drets dels animals” treballen al voltant 

de la doctrina de la llibertat i de l’ “alliberament”, que en la seva aplicació s’oposa 

als conceptes sota els quals operen els zoològics i els aquaris. La conseqüència és 

que poques vegades hi ha un punt intermedi que permeti un diàleg constructiu. 

Com en el cas de qualsevol xoc de filosofies fonamentals, la no participació al de-

bat és, de vegades, l’única estratègia efectiva.

No obstant això, igual que amb les organitzacions de benestar animal, hi ha un es-

pectre de valors operatius dins de les comunitats de drets dels animals i, segons les 

circumstàncies i els individus afectats, es poden aconseguir acords. Es pot aconse-

guir molt realitzant un diàleg assenyat que reconegui les diferències i les accepti.

TREBALLAR AMB ZOOS I AQUARIS COL·LABORADORS

Com a pràctica ètica professional, la recerca i l’aplicació d’un bon benestar an-

imal no pot acabar a les portes del nostre zoo o aquari. Hauria de projectar-se 

cap a altres organitzacions que necessitin ajuda.

PARC D’ÓSSOS ASIÀTIC
Brown bears

 

Estudi de cas 8.1: 

Col·laboració amb una organització internacional de benestar animal

A petició de la Societat Mundial per a la Protecció dels Animals (WSPA; que va can-

viar el nom a World Animal Protection el 2014), membres de WSPA i WAZA es van 

unir per visitar tres parcs d’óssos a Àsia el 2004. L’equip va veure que en els tres parcs 

les condicions en què es trobaven els óssos estaven molt per sota dels estàndards 

bàsics que s’esperen dels zoològics que es fan càrrec d’aquestes espècies. L’equip va 

elaborar un informe complet que detallava recomanacions específiques per mil-

lorar les condicions dels óssos en aquests parcs. Les visites de seguiment dels mem-

bres de l’equip es van produir el 2007 i, tot i que es van observar algunes millores, 

era evident que es requeriria un seguiment extern a llarg termini per provocar un 

canvi significatiu en les circumstàncies dels óssos. Conseqüentment, Wild Welfare, 

mitjançant el suport d’institucions zoològiques i de les organitzacions internacio-

nals de benestar animal, ha tornat a visitar els parcs i està avaluant quins són els 

següents passos per a fer-hi millores. Aquest projecte representa un exemple ex-

cel·lent d’una associació amb una organització internacional de benestar animal on 

es necessitava l’experiència de zoològics i aquaris per assenyalar i avaluar proble-

mes de benestar animal deficient amb la comunitat internacional de zoos i aquaris.

Enquestes recents han demostrat que fins a vuit de cada deu institucions que 

mantenen espècies salvatges (o “zoos” i “aquaris”) obren al públic arreu del 

món sense cap mena d’acreditació del benestar animal. Moltes d’aquestes or-

ganitzacions tenen instal·lacions en molt mal estat on el benestar animal és una 

preocupació important. Aquestes situacions tenen un impacte negatiu sobre la 

percepció pública de tots els zoològics i aquaris, ja siguin bons o dolents. Els parcs 

zoològics i aquaris moderns estan molt motivats a ajudar en els esforços per mil-

lorar les condicions en aquestes institucions zoològiques, ja que la gent de “zoos” 

o “aquaris”, allà on siguin, tendirà a escoltar més seriosament personal d’altres 

zoològics o aquaris i per tant, per prendre les accions necessàries per millorar.
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A L I A N C E S  P E R  A L  B E N E S TA R  A N I M A L

Quan es tracta d’aquestes situacions, és fonamental determinar qui pren les 

decisions sobre el benestar dels animals. Qui està realment a càrrec? Sovint, 

no es troba al zoològic ni a l’aquari, i molts factors poden estar en joc. La políti-

ca local sovint entra en joc i, de vegades, una gestió deficient o el benestar ani-

mal pot ser el resultat d’altres factors.

Algunes formes d’ajudar inclouen les col·laboracions d’ “agermanament” entre 

zoos moderns o aquaris (o consorcis de zoos i aquaris) i la institució que cerca 

assistència. De forma similar, la col·laboració amb organitzacions de benestar 

animal proporciona possibilitats per a la cooperació, ja que porten una varietat 

d’habilitats, recursos i xarxes propis (veure l’Estudi de cas 8.2).

Des d’una perspectiva pràctica, financera i de màrqueting, és relativament fàcil 

ser immediat i eficaç per ajudar a un zoològic o a un aquari necessitat mitjançant 

el simple recurs de l’intercanvi de personal i formació. Hi ha grans avantatges 

en l’intercanvi de personal. Com molts zoològics i aquaris necessitats es poden 

involucrar en el comerç d’animals provinents de l’estat salvatge, assistint a 

aquestes institucions zoològiques i ajudant a frenar aquest comerç pot tenir un 

valor addicional sobre la conservació. Per obtenir més informació sobre aquest 

tema, consulteu el Codi ètic i benestar animal de WAZA (vegeu l’Annex).

CONCLUSIÓ

Per aconseguir els nivells elevats necessaris de benestar animal a nivell mundial, 

és imprescindible que els zoològics i els aquaris acceptin el benestar dels animals 

de forma responsable promovent una comunicació eficaç amb els companys i es-

tablint, nodrint-se i mantenint relacions proactives de col·laboració, a més d’estar 

oberts a esforços per a millorar les vides de la fauna salvatge sota la cura de l’home. 

És important destacar que els parcs zoològics i aquaris que necessiten assistència 

poden beneficiar-se de la creació d’associacions exitoses que facilitin l’intercanvi 

i l’ús eficaç del coneixement i de l’experiència col·lectiva. Aquesta ajuda en defin-

itiva pot ajudar a millorar els estàndards de benestar animal i operacionals i fo-

mentar un canvi organitzatiu a llarg termini en les actituds cap al benestar animal.

A més, no només les col·laboracions poden oferir suport als companys i beneficiar-se 

de la vida dels animals mitjançant la millora del seu benestar, sinó que treballant 

junts i buscant solucions pràctiques als reptes del benestar dels animals mitjançant 

el compartir coneixement i l’agrupació de recursos, aquestes col·laboracions poden 

subratllar la impor-tància de, i la dedicació al, benestar animal dins de la comunitat 

de zoològics i aquaris i influenciar de forma positiva la percepció  del públic.

ZOO DE KABUL, AFGHANISTAN 
Hàbitat d’un animal

Estudi de cas 8.2: 

Un exemple de col·laboració en acció

Després de la llarga guerra civil i, finalment, de la caiguda de Kabul el 2001, el 

zoològic de Kabul es trobava gran part en ruïnes. El parc zoològic de Carolina 

del Nord va recaptar 500.000 dòlars EUA de 6,000 contribuïdors particulars per 

donar suport i ajudar a reconstruir-lo. La primera fase d’emergència, l’aportació 

de menjar, aigua i calefacció als animals durant les primeres setmanes, van ser 

realitzades per membres de la Societat Mundial per a la Protecció dels Animals 

(WSPA; es va canviar el nom a Protecció animal mundial el 2014), que tenia un 

equip preparat per actuar ràpidament en aquestes emergències. La segona, la 

fase d’estabilització va ser realitzada per personal de zoològics i aquaris de tot 

el món, reclutat pel parc zoològic de Carolina del Nord. La fase final d’entrena-

ment i de capacitació es va aconseguir, en gran part, a través de la comunitat 

zoològica índia. Altres membres del personal dels zoològics i aquaris, especial-

ment de la Wildlife Conservation Society, amb finançament afegit de la Unió 

Europea entre d’altres, han proporcionar més assistència des de llavors.

ZOO DE HOUSTON, TX, EE.UU I ZOO DE HANGZHOU, HANGZHOU, CHINA
El personal del Zoo de Houston entrenant al personal del Zoo de Hangzhou sobre com fer servir PVC 
per enriquiment ambiental.
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LLISTA DE VERIFICACIONS

Tots els vostres col·laboradors contribueixen a promoure elevats 

estàndards de benestar animal?

Treballeu de forma efectiva amb organitzacions de benestar animal? 

Hi ha alguna manera de poder treballar encara de forma més efectiva 

amb aquestes organitzacions?

Hi ha oportunitats pel teu zoo o aquari de treballar amb 

organitzacions associades que necessitin ajuda o busquin millorar 

els seus estàndards de benestar animal?

Els professionals del vostre personal, com ara veterinaris, investigadors, 

conservadors i cuidadors, donen consell a gent externa a la vostra 

institució en temes de salut i benestar animal? Podrien fer més?

Promoveu la vostra organització com a institució que adopta alts 

estàndards de benestar animal?

Mesureu les percepcions de la vostra comunitat pel que fa a la 

feina feta en benestar animal?

NOTES:

Cassowary



EQUIDNA

ZOO DE PERTH, AUSTRÀLIA
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RECOMANACIONS

Per tal de complir el compromís d’assolir alts estàndards d’atenció i cura, l’Es-

tratègia mundial de Zoològics i Aquaris pel Benestar animal fa una  crida a les or-

ganitzacions membres a:

1. Evitar fer servir animals en qualsevol experiència interactiva quan el seu bene-

star pugui estar compromès.

2. Dur a terme avaluacions del benestar específiques i fer seguiments de tots aquells 

animals que participin en experiències interactives. Retirar d’aquestes activitats 

aquells animals que presentin un increment dels índexs associats amb el malestar.

3. Assegurar-se que el missatge que acompanya totes les experiències interactives 

i la intenció de qualsevol presentació relacionada és conscienciar sobre la con-

servació i / o aconseguir resultats de conservació.

4. No dur a terme, contribuir o participar en espectacles, mostres o experiències 

interactives on els animals realitzin comportaments antinaturals. La conser-

vació d’espècies ha de ser el missatge predominant i el propòsit primordial.

5. Establir procediments que garanteixin que tots els animals del vostre zoo o aquari 

siguin tractats amb respecte. Això inclou el com els animals son exhibits i presentats.

6. Explicar, per mitja de xerrades, cartells i/o interpretació, com s’han realitzat 

millores en el benestar animal.

7. Accedir i fer servir el conjunt de coneixements i experiència útil per avaluar l’efectivitat 

de programes d’educació ambiental al considerar el desenvolupa- ment d’experiències 

interactives, assegurant d’aquesta forma que s’estiguin obtenint tots els beneficis.

INTRODUCCIÓ

En els darrers anys els zoos i aquaris han experimentat un ràpid creixement de 

les experiències interactives, aprofitant d’aquesta forma l’afinitat entre humans 

i animals per motivar als visitants a actuar per la conservació de la vida salvatge. 

La progressió entre només exhibir els animals dels zoos i aquaris als visitants 

per a que els observin, pràctica comú al passat, i l’estat actual on diferents opor-

tunitats acosten els humans i els animals, ha agafat impuls perquè  involucra als 

visitants de forma més efectiva i per tant proporciona millors oportunitats per 

educar-los sobre els animals i la conservació de la fauna salvatge.  

Les experiències interactives poden variar entre organitzacions. En alguns casos els visitants 

tenen accés als dormitoris dels animals. També hi ha situacions on es porta a les persones als 

hàbitats dels animals i altres casos on els animals i les persones poden tenir contacte directe. 

Totes les experiències interactives han de ser avaluades en termes de l’impacte sobre el 

benestar dels animals per mitjà de: l’aplicació d’un mètode d’avaluació i seguiment del 

benestar; valorant la freqüència, la durada i l’hora del dia de les interaccions; observant 

si és necessari un contacte físic real i, en cas afirmatiu, amb quants visitants; anotar 

les característiques dels visitants i avaluar la continuïtat de l’experiència interactiva.

Pel que fa a aquestes avaluacions focalitzades en animals, els impactes de les 

diferències d’habitatge i cria s’han d’avaluar de forma precisa, especialment si 

difereixen entre animals que participen en interaccions comparats amb altres 

animals en zoos i aquaris. També s’hauria d’avaluar el possible impacte sobre 

altres membres d’un grup social o companys d’hàbitat si s’elimina periòdicament 

els membres del grup per realitzar experiències interactives. Qualsevol animal 

que s’utilitzi en una experiència interactiva hauria de tenir les mateixes oportu-

nitats de benestar positiu que qualsevol altre animal que s’allotgi dins del zoo o 

aquari i que no estigui involucrat en aquestes interaccions.

Quan sigui possible, els zoos i aquaris haurien d’explicar els processos de gestió i benestar 

animal als visitants, per a així, crear coneixement i respecte pels animals així com el món 

natural (veure l’Estudi de cas 9.1). Això es pot realitzar per mitjà de xerrades o conferèn-

cies, una declaració de benestar animal, senyals i/o programes d’educació ambiental. 

L’ús creixent d’experiències interactives als zoos i aquaris ha estat alimentat, 

en gran part, per l’expectativa de que la proximitat entre humans i animals, i on 

sigui possible el contacte, pot incrementar la probabilitat, l’abast i l’impacte de 

l’educació ambiental i el compromís en accions de conservació. Malgrat això, la 

recerca realitzada en aquest camp no ha proporcionat resultats definitius.

No obstant, a mida que més zoos i aquaris adopten intuïtivament l’atractiu 

principi de “connectar, entendre, actuar”, hi haurà creixents oportunitats per 

avaluar rigorosament els efectes dels diferents focus en l’educació ambiental, i 

també considerar acuradament el benestar dels animals en aquests programes. 

És important tenir en compte que alguns animals manifesten disgust i estrès 

en aquestes experiències interactives. De totes formes, es precisa més recerca 

per avaluar de forma directa els impactes d’aquestes experiències, i és la re-

sponsabilitat dels zoos i aquaris proporcionar aquestes interaccions per asse-

gurar que aquesta recerca es pot dur a terme.

C A P Í T O L  9 :  PA R T I C I PA C I Ó  I  I N T E R A C C I Ó  A M B  E L S  V I S I TA N T S

El nostre compromís és protegir i millorar 

el benestar dels nostres animals en totes les 

seves interaccions amb els visitants mentre involucrem 
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Les organitzacions que fan servir animals en alguna interacció o espectacle 

haurien d’avaluar l’impacte i els riscs d’aquestes experiències sobre els estats de 

benestar dels individus i  fer un seguiment dels impactes sobre el benestar. El 

benestar animal ha de romandre una prioritat. 

Molts zoos i aquaris, i la Associació Europea de Zoològics i Aquaris (EAZA), ha 

desenvolupat directrius per a l’ús d’animals en experiències interactives amb el 

públic. Es tracta d’unes directrius molt útils per a institucions que estiguin con-

siderant implementar aquest tipus d’interaccions o espectacles. 

ZOOS VICTORIA, AUSTRÀLIA 
Tigres

Estudi de cas 9.1: 

Estereotípies i l’experiència del visitant

Evidències recents apunten a als visitants els interessa veure animals que real-

itzen comportaments típics o específics de la seva espècie. Més concretament, 

aquells visitants a qui se’ls va mostrar un vídeo d’un tigre (Panthera tigris) fent 

pacing van declarar que creien que l’animal rebia poca cura en comparació a 

aquells que van veure un vídeo de la mateixa duració on s’hi veia un tigre des-

cansant. A més, els visitants que van veure el vídeo del tigre fent pacing eren 

menys propensos a recolzar els zoos i aquaris en termes de donacions. Donada 

la importància del benestar animal i motivar els visitants a suportar les accions 

de conservació, és important pels zoos i aquaris centrar-se en eliminar o reduir 

aquestes conductes. A més de millorar el benestar animal, també permetrà as-

segurar que els visitants tenen una experiència positiva, cosa que es pot 

traslladar en un comportament favorable a la conservació.

QUIN IMPACTE TENEN ELS VISITANTS I LES INTERACCIONS AMB ELS 

VISITANTS SOBRE EL BENESTAR?

La naturalesa de les experiències interactives varia àmpliament, així com els taxa 

que hi estan involucrats. El nostre coneixement sobre els impactes sobre els ani-

mals encara és força limitat (veure l’Estudi de cas 9.2). A data d’avui, la recerca ha 

posat l’accent en primats i carnívors i s’ha centrat més en els efectes de la presència 

humana que en els experiències interactives. Algunes investigacions indiquen que 

l’arribada diària de visitants pot resultar molest i pot ser una font d’angoixa pels an-

imals. Això pot manifestar-se com a un augment dels comportaments relacionats 

amb l’ansietat i l’agressió dins del grup i la disminució dels comportaments socials 

envers els altres membres del grup. A més, els animals poden presentar comporta-

ments amenaçadors cap als visitants i els nivells de corticosteroides en excrements, 

orina o saliva poden incrementar, suggerint que els animals poden estar estressats.

Per contra, altres animals no presenten signes evidents de l’estrès quan estan exposats 

als visitants. És provable que les respostes dels individus variïn degut a experiències 

passades i diferències en el disseny de l’hàbitat, enriquiment ambiental i relació amb 

els cuidadors. Igualment, algunes espècies no mostren de forma natural cap signe ex-

tern d’estrès, o poden tenir respostes conductuals a l’estrès que poden ser mal inter-

pretades pels humans. Per tal de minimitzar el malestar, s’hauria de proporcionar als 

animals espais per a que es retirin de la vista del públic. Alternativament, s’hauria de 

proporcionar alguna forma de barrera física o psicològica, com ara posar pantalles a 

les finestres o barreres sòlides amb petites finestres per a poder veure.

Alguns zoos fan servir animals domèstics com ovelles, cabres i porcs per a experièn-

cies interactives amb animals, sense efectes negatius sobre aquests animals. Malgrat 

això, alguns animals en zoos interactius i àrees de contacte poden presentar compor-

taments no desitjats cap als visitants, un problema que es resol simplement retirant els 

animals d’aquestes activitats. Com en els animals en els “hàbitats tradicionals”, els an-

imals en les “àrees de contacte” haurien de poder apartar-se del contacte humà, però 

tenint accés a per exemple, menjar, aigua i àrees de descans i confort tèrmic.

En situacions en les que els visitants son portats als hàbitats, per exemple inclo-

ent la reubicació dels animals dins del zoo o aquari, espectacles d’ocells, espec-

tacles interactius amb felins i alimentació per part dels visitants, no està clar si 

els impactes sobre el benestar son positius, neutres o negatius. Donada aquesta 

incertesa, és important que els zoos i aquaris facin un seguiment curós d’aquests 

esdeveniments i retirin els animals si hi ha indicadors de que s’està comprome-

tent el seu benestar. A més, els animals haurien de ser curosament seleccionats 

per la seva idoneïtat per a aquests esdeveniments en funció de la seva història 

natural i de les seves característiques individuals, tal i com ho avaluen membres 

experimentats del personal que coneixen cada animal.

Si es donen interaccions amb animals, s’haurien de realitzar en un ambient on 

l’animal sigui lliure de marxar de la interacció quan ho vulgui. Un cuidador amb 

experiència que tingui un coneixement clar de les necessitats d’un individu hau-

ria de realitzar totes les interaccions, i com en totes les trobades properes, tant 

en les públiques com en les que es donen rere les escenes, l’entrenament amb 

reforç positiu s’hauria de fer servir per a crear un entorn positiu i estimulant. 

El contacte proper entre els visitants i els animals als zoos i aquaris també pot 
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comportar riscos per a la salut per ambdós, incloent malalties infeccioses. Reduir 

aquests riscs, per exemple amb estacions higièniques de mans i una àrea de tran-

sició entre les àrees animals i no-animals és vital. Els riscs de lesió també s’han 

de gestionar de forma apropiada. És essencial que es desenvolupin i s’apliquin es-

tàndards de salut i seguretat específics per aquests esdeveniments.

MONITORITZAR DELS IMPACTES DE LES INTERACCIONS INTERACTIVES

Es reconeix que els zoològics i els aquaris han de basar les decisions sobre si han de 

proporcionar experiències interactives o no en evidències sobre els individus i la neces-

sitat de proporcionar condicions que fomentin els estats positius del benestar animal.

Hi ha una diferència entre les experiències interactives amb el públic i amb el personal. 

El primer sempre ha de ser avaluat acuradament (vegeu més endavant), mentre que el 

segon, si es realitza adequadament, pot formar part d’un programa d’entrenament estim-

ulant i reforçat positivament que contribueixi al benestar positiu. Les dues interaccions 

s’han d’avaluar per separat quan es consideri la justificació d’aquestes activitats.

Donat els riscos associats i la poca investigació en aquesta àrea, es recomana que 

el comitè d’ètica i benestar animal, o una entitat equivalent, avaluï si les interac-

cions interactives són apropiades. En algunes regions, hi ha una obligació legal 

per a les organitzacions per a establir aquests comitès, els membres dels quals 

poden incloure professionals qualificats, membres de la comunitat i defensors 

d’altres organitzacions de conservació i benestar animal no-governamentals.

El seguiment de totes les experiències interactives és essencial per a incre-

mentar el nostre coneixement sobre el seu impacte i assegurar nivells elevats 

de benestar animal. Això requereix un bon coneixement de la ciència del bene-

star animal. Per tant, es recomana que els processos de seguiment en curs vagin 

acompanyats de formació del personal a tots els nivells de la organització. 

HOUSTON ZOO, TX, EE.UU
Goril·la de plana occidental

Estudi de cas 9.2: 

La influència del visitant en els goril·les.

Probablement, la manera més prometedora d’interpretar com els visitants afecten els 

animals és comparar les respostes de diferents individus dins d’una mateixa espècie 

sota diferents condicions d’allotjament i cria. Els goril·les (Gorilla gorilla), per exemple, 

ara s’han estat estudiant en diversos parcs zoològics. En sis d’aquests zoològics, els go-

ril·les van mostrar el que semblava una resposta negativa (per exemple, més agressió, 

comportaments indesitjables o exploració visual), mentre que a dos zoològics es va 

mostrar una resposta lleugerament positiva (menys comportaments no desitjables o 

la cerca de proximitat amb els visitants) i en els zoos restants no s’hi va observar cap 

efecte aparent. Com es pot interpretar això? És probable que les diferències en allotja-

ment, cria, experiències prèvies i personalitat animal siguin importants. I què es pot fer 

sobre la influència dels visitants? Les barreres visuals del zoo de Belfast, per exemple, 

van provocar menys agressions i estereotípies als goril·les. En un zoològic, els goril·les 

eren menys agressius i interactuaven menys amb els visitants quan els membres del 

personal passaven més temps amb ells, però en un altre van mostrar més agressió. Les 

diferències individuals en goril·les i moltes altres espècies probablement són impor-

tants per entendre aquests patrons d’influència dels visitants.

Quan les pràctiques per a la gestió d’alguns animals del zoo i aquari es desvien de les 

aplicades a altres animals, haurien de ser controlades acuradament per aclarir qual-

sevol impacte negatiu a llarg termini sobre el comportament i el benestar. Per exem-

ple, està ben establert que la improntació o imprinting en humans pot afectar neg-

ativament els animals. Per tant, les espècies propenses a improntar-se no haurien 

de ser criades a mà amb el propòsit de que formin part en experiències interactives.

Finalment, les experiències interactives haurien d’acomodar la historia natural 

dels animals i el seu repertori conductual; no haurien de requerir un gran esforç 

per motivar els animals per part del personal del zoo o aquari; haurien de repre-

sentar als visitants el nostre respecte cap als animals; i haurien de tenir missatges 

de conservació consistents amb el propòsit dels zoos i aquaris moderns.

CONCLUSIÓ

Força zoos i aquaris fan servir experiències interactives per donar suport a divers-

es fites de conservació, investigació i d’educació. Assegurar que aquestes experièn-

cies interactives es proporcionen d’una forma en que es prioritza el benestar an-

imal requereix l’adopció de pràctiques de gestió animal basades en l’evidència i 

haurien de ser informades per recerca en benestar animal sistemàtica i objectiva.

Les experiències interactives haurien de ser no-invasives, segures i no estressants 

pels animals. El seguiment de tots els animals que estan involucrats en interaccions 

ha de ser constant i estar revisat per professionals. Els riscs pel benestar animal hau-

rien de ser minimitzats considerant curosament si les experiències interactives són 

apropiades, i si ho són, acomodar-les a les necessitats particulars dels animals. 
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LLISTA DE VERIFICACIONS

Les experiències interactives que es realitzen a la vostra institució 

s’han avaluat i qualificat com a aptes per a les espècies que hi particip-

en? Quins criteris s’han fet servir per aquesta avaluació?

Teniu algun procediment que permeti avaluar les noves experiències 

interactives abans de la seva implementació per tal d’assegurar que 

es compleix  amb els estàndards de benestar animal?

El procediment d’avaluació està basat en coneixement específic so-

bre l’espècie i recerca actualitzada?

S’han abordat totes les qüestions relacionades amb la seguretat i la salut, in-

cloent-hi la possibilitat de malalties zoonòtiques i de transport aeri (per ex-

emple, en primats)?

Hi ha algun procediment de revisió continuada que garanteixi que no es do-

nin problemes de benestar en els animals que participen a les interaccions? 

La salut dels animals implicats en les interaccions es registra contínuament?

Els vostres treballadors estan capacitats per a detectar canvis en l’es-

tat de salut i comportament dels animals?

Què passaria als animals si se’ls retirés de les experiències interactives? 

Es podria continuar proporcionant atenció de qualitat per a ells?

Les presentacions o experiències que inclouen animals a la vostra 

organització tenen missatges de conservació, contenen propòsits ed-

ucatius, proporcionen informació basada en la ciència i demostren 

respecte cap als animals?

NOTES:

Zebra de Grant
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Les definicions aquí proporcionades estaran determinades pel context d’aquesta 

Estratègia. Aquestes definicions intenten proporcionar claredat i confiança sobre 

els significats en aquest document.

Acceptable
Acceptable en termes de regles internacionals dins dels paràmetres de context del document.

Adequat
Suficient i apropiat per al propòsit previst, hauria de resultar en resultats positius 
i no negatius. 

Aquari
Instal·lació permanentment instal·lada, principalment oberta i administrada al 
públic visitant, amb fauna viva i altres espècies.

Autoritat de gestió
Personal sènior del centre responsable de la gestió i l’administració durant el dia a dia.

Benestar
Un estat d’harmonia entre el funcionament físic i psicològic de l’animal; sinònim 
d’un bon estat de benestar.

Benestar Animal
Com un animal fa front a les condicions en les què viu. Un bon estat de benestar 
(tal com indica l’evidència científica) dóna lloc a un animal sa, còmode, ben 
alimentat, segur, capaç d’expressar un comportament innat i sense patir estats 
desagradables, com ara dolor, por i angoixa.

Benestar en conservació
Assegurar els estats de benestar animal positiu alhora que es pretenen assolir 
els objectius de conservació, com ara la recerca en activitats de fauna salvatge o 
programes d’alliberació a l’estat salvatge.

Captivitat (des d’una perspectiva zoològica)
Una situació en què un animal es manté en un hàbitat fet per l’home i depèn única 
o parcialment de la cura de l’home.

Competent
La capacitat de realitzar les obligacions designades efectivament.

Comportament natural
Els comportaments dels individus, o el repertori de diferents comportaments, que 
presenten un valor de supervivència específic per a les espècies i que reflecteixen 
el nínxol ecològic en què van evolucionar les espècies animals.

A C R Ò N I M S  I  PÀ G I N E S  W E B G L O S S A R I
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Comportament normal
Un comportament que es produeix a una freqüència, durada i intensitat dins del 
rang expressat per les espècies que viuen en estat salvatge.

Compromís del benestar animal
Un estat general de benestar negatiu o quan un atribut específic de benestar és negatiu.

Conservació
Assegurar les poblacions de les espècies en  hàbitats naturals a llarg termini (definició de WAZA).

Enriquiment
L’acte d’enriquir o l’estat de ser enriquit.

Enriquiment ambiental
El disseny i la gestió dels ambients dels animals en la cura dels humans per a pro-
moure estats positius de benestar.

Enriquiment conductual
Els diferents mitjans a través dels quals els repertoris conductuals dels animals sota 
la cura dels humans es poden gestionar i incrementar per a millorar el benestar.

Eutanàsia
La terminació humana, indolora i sense angoixa de la vida, usant un mètode que produeix 
la pèrdua de consciència simultània a la pèrdua de la funció del sistema nerviós central.

Experiència interactiva del personal
Una activitat prèviament planificada que permeti al personal qualificat entrar en 
contacte proper (normalment, però no limitat, a interaccions tàctils) amb la fauna 
salvatge o les espècies domèstiques en la seva cura.

Experiència interactiva del visitant
Una activitat prèviament planificada que permeti al públic visitant un contacte 
proper (normalment, però no limitat a, les interaccions tàctils) amb la vida silves-
tre o les espècies domèstiques a la cura del zoològic o aquari.

Fauna salvatge
Una espècie d’animal no domesticat (com s’entén àmpliament) i que conserva els 
seus trets salvatges.

Justificable
Sostenible per un argument convincent.

Patiment
Estats mentals adversos que afecten negativament l’estat de benestar d’un animal 
i s’associen a experiències com ara els extrems de set, fam, dolor, ansietat, por, 
solitud, depressió i avorriment.

Pla de col·lecció
El procés de planificació estratègica a nivell institucional, regional o global, per 
identificar i prioritzar els taxa adequats per a la intervenció i la cura humana, 
determinats per la conservació i el valor educatiu d’aquests taxa, i la capacitat de 
proporcionar una atenció adequada; el pla de col·lecció preveu el futur de la insti-
tució i té en compte els recursos i les limitacions de l’organització.

Ramaderia de fauna salvatge
Qualsevol instal·lació o operació comercial que contingui espècies de fauna sal-
vatge capturades o criades per humans per a vendre-les vives, per mantenir-los 
vius per collir productes biològics comercialitzables o, després de la mort o la 
matança, per vendre les parts del cos.

Resultats de conservació
Els resultats de conservació quantitatius, qualitatius i demostrables a nivell d’es-
pècies i/o hàbitats, tant sota l’atenció a l’home com en estat salvatge.

Santuari
Una instal·lació ubicada de forma permanent i administrada exclusivament per a 
la cura dels animals individuals en el lloc, a llarg termini o durant tota la vida. Un 
santuari és una instal·lació que proporciona cura adequada als animals rescatats 
que han patit abusos, ferides o han estat abandonats.

Sintiència
És la capacitat de tenir experiències subjectives i sentir i percebre emocions com el 
dolor i el plaer. Implica un nivell de consciència i capacitat de patir.

Veterinari
Una persona registrada legalment com a veterinari amb un òrgan legislatiu ade-
quat acceptat pel país on es troba la institució.

Zoo o aquari modern
Zoo o aquari contemporani (com s’ha definit en aquest glossari) que lluita per assolir 
alts estàndards de la conservació de fauna, benestar animal i educació ambiental.

Zoo
Instal·lació permanentment instal·lada, principalment oberta i administrada per al 
públic visitant, amb fauna viva i altres espècies. 
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PREÀMBUL

La contínua existència de parcs i aquaris zoològics depèn del reconeixement que la 

nostra professió es basa en el respecte a la dignitat dels animals a la nostra cura, a 

les persones a les quals servim i a altres membres del zoològic internacional i a la 

professió d’aquari. L’acceptació de l’Estratègia Mundial de Zoos i Aquaris per a la 

conservació és un requisit per a poder involucrar-se a WAZA.

Tot i que reconeixem que cada regió pot haver formulat el seu propi codi ètic i un 

codi de benestar animal, WAZA s’esforçarà en desenvolupar una tradició ètica que 

sigui sòlida i la qual sigui la base d’uns estàndards de conducta per a la nostra pro-

fessió. Els membres tractaran entre ells el més alt nivell de conducta ètica.

Principis bàsics per a l’orientació de tots els membres de WAZA:

• Ajudar en assolir la conservació i la supervivència de les espècies ha de ser l’objectiu 

principal de tots els membres d’aquesta professió. Qualsevol acció presa en relació a un 

individu (per exemple eutanàsia o contracepció) ha de ser realitzada tenint en compte 

la supervivència d’espècies, però el benestar dels individus no ha de ser compromès. 

• Promoure l’interès per la conservació de la fauna, biodiversitat i benestar animals 

als companys o a la societat en general. 

• Cooperar amb la comunitat per la conservació, incloent agències de fauna sal-

vatge, organitzacions per la conservació i institucions de recerca per ajudar a 

mantenir una biodiversitat global. 

• Cooperar amb els governs i altres cossos apropiats per millorar els estàndards de 

benestar animal i garantir el benestar de tots els animals que tenim a la nostra cura. 

• Fomentar la recerca i la difusió dels èxits i resultats en publicacions apropiades i fòrums.

• Tracteu igual tots els membres en la difusió d’informació i assessorament professional.

• Promocionar programes d’educació del públic i activitats recreatives dels zoos i 

aquaris.

• Treballar progressivament per assolir totes les directrius professionals establertes per 

WAZA.

Els membres actuaran d’acord amb totes les lleis locals, nacionals i internacionals 

i treballaran per obtenir els estàndards d’operació més elevats en tots els àmbits, 

inclosos els següents:

1. BENESTAR ANIMAL

Tot i que reconeixem la diversitat cultural i els costums en els què opera WAZA, 

és responsabilitat de tots els membres exercir els estàndards més alts de benestar 

animal i fomentar-los entre la resta. Formar el personal al més alt nivell és una 

forma de garantir aquest objectiu.

Els membres de WAZA s’asseguraran que tots els animals que es trobin sota la seva 

responsabilitat siguin tractats amb la màxima cura i que el seu benestar sigui fona-

mental i primordial. Qualsevol codi legislatiu sobre benestar animal hauria de ser 

considerat com a estàndards mínims. Les pràctiques adequades de cria d’animals 

han d’estar en vigor amb la normativa i han de disposar d’atenció veterinària. Quan 

un animal no té una qualitat de vida raonable, hauria de ser eutanasiat ràpidament 

i sense patiment.

2. ÚS D’ANIMALS EN ZOOS I AQUARIS

Allà on es facin servir animals “salvatges” en presentacions, aquestes han de:

• proporcionar un missatge de conservació o tenir valor educatiu.

• centrar-se en el comportament natural de l’espècie.

• no degradar ni trivialitzar els animals de cap forma possible.

Si hi ha cap indici que el benestar de l’animal està sent compromès, la presentació o 

espectacle ha de concloure. 

Quan no s’estan fent servir en presentacions, les àrees fora de l’exhibició han de pro-

porcionar suficient espai a l’animal per a que pugui expressar el seu comportament 

natural i ha d’incloure ítems adequats que contribueixin a l’enriquiment ambiental. 

Mentre el codi es centra en animals “salvatges” allotjats en zoos i aquaris, el benestar 

d’aquelles espècies domèstiques (com per exemple ovelles, cabres, cavalls, etc.) en, 

per exemple, zoos interactius no hauria de comprometre’s. 

3. ESTÀNDARDS DELS HÀBITATS

Tots els hàbitats han de ser d’una mida i un volum que permeti a l’animal expressar 

el seu comportament natural. Les instal·lacions han de contenir prou material com 

per permetre l’enriquiment conductual i encoratjar l’animal a expressar els seus 

comportaments naturals. Els animals haurien de tenir àrees on poder retirar-se 

i hi hauria d’haver instal·lacions aïllades que permetin separar els animals quan 

sigui necessari. En tot moment, els animals han d’estar protegits de condicions que 

perjudiquin el seu benestar així com els estàndards de reproducció associats.

4. ADQUISICIÓ D’ANIMALS

Tots els membres faran el possible per assegurar que l’origen dels animals es restringeixi  

a aquells nascuts sota la responsabilitat de l’home i això s’aconseguirà millor mitjançant 

una conducta directa de zoo a zoo. Prèviament a obtenir els animals és necessari con-

sultar al consell del coordinador d’espècies corresponent. Això no exclou la recepció 

d’animals provinents de rescats o confiscacions. Es reconeix que, de tant en tant, hi ha 

una necessitat legítima de programes de conservació, programes educatius o estudis bi-

ològics bàsics per obtenir animals de la natura. Els membres han d’estar segurs de que 

aquestes adquisicions no tindran un efecte advers o deleteri sobre la població salvatge.

5. TRANSFERENCIA D’ANIMALS

Els membres s’asseguraran que les institucions que reben els animals tinguin les in-

stal·lacions adequades per contenir els animals a més d’un personal qualificat i capac-

itat per mantenir el mateix alt nivell de cria i benestar que es requereix dels membres 

de WAZA. Tots els animals que es transfereixen estaran acompanyats d’un registre ad-

equat, amb detalls de salut, dieta, estat reproductiu i genètic així com característiques 

del seu comportament que s’haurien d’entregar i donar a conèixer al començament de 

les negociacions. Aquests registres permetran a la institució receptora prendre decisions 

adequades pel que fa a la gestió futura de l’animal. Totes les transferències d’animals han 

d’emparar-se en la legislació i les normatives existents legislació internacionals aplica-

bles a l’espècie en qüestió. Si s’escau, els animals haurien de ser acompanyats per per-

sonal qualificat.
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6. ANTICONCEPCIÓ

Es pot utilitzar la anticoncepció allà on hi hagi necessitat per raons de gestió de la 

població. Cal tenir en compte els possibles efectes secundaris de l’anticoncepció 

quirúrgica i química, així com l’impacte negatiu sobre el comportament abans de 

prendre la decisió final d’implementar la contracepció.

7. EUTANÀSIA

Quan ja s’han investigat totes les opcions i s’ha pres la decisió que cal eutanasiar un 

animal, caldrà assegurar-se que es realitzi de tal manera que garanteixi una mort 

ràpida i sense patiment. L’eutanàsia pot estar controlada o regulada per lleis i cos-

tums locals, però s’ha d’utilitzar preferentment a mantenir viu un animal en condi-

cions que no li permetin experimentar una qualitat de vida adequada. Sempre que 

sigui possible, s’ha de realitzar un examen post mortem i conservar-ne el material 

biològic per a la investigació i la conservació dels gens.

8. MUTILACIÓ

La mutilació de qualsevol animal amb propòsits cosmètics o estètics és inaccept-

able. Tallar les ales a ocells amb fins educatius o de maneig només s’hauria de 

realitzar quan no hi ha cap altra forma factible de contenir-los. El marcatge dels 

animals per a la seva identificació ha de ser sempre dut a terme sota supervisió 

professional, de forma que es minimitzi el patiment. 

9. RECERCA AMB ANIMALS DE ZOOS I AQUARIS

Tots els zoos i aquaris han d’estar involucrats de forma activa en recerca apropiada i al-

tres activitats científiques en quant als seus animals i fer difusió dels resultats als com-

panys. Àrees apropiades de recerca inclouen el disseny dels hàbitats, observacions, 

benestar, comportament, pràctiques de maneig, nutrició, reproducció d’animals, pro-

cediments veterinaris i tecnologia, tècniques de reproducció assistida, conservació 

biològica i crioprotecció d’òvuls i esperma. Cada zoològic o aquari que realitzi aquesta 

tasca d’investigació ha de tenir un comitè de recerca degudament constituït i ha de te-

nir tots els procediments aprovats per un comitè ètic correctament constituït.

Els procediments invasius dissenyats per ajudar a la investigació mèdica no s’han 

de realitzar en animals allotjats en zoològics o aquaris; no obstant això, la recollida 

oportunista de teixits durant els procediments rutinaris i la recopilació de materi-

al procedent de cadàvers, en la majoria dels casos, podrà considerar-se adequada.

El benestar dels individus i la preservació d’espècies i diversitat biològica ha de ser 

d’importància cabdal i s’ha de tenir en compte a l’hora de decidir si es realitzarà 

una certa investigació.

10. PROGRAMES D’ALLIBERAMENT AL MEDI NATURAL

Tots els programes d’alliberament a la natura han de ser realitzats d’acord amb les di-

rectrius per a la reintroducció del Grup Especialista en Reintroducció de la UICN SSC.

Cap programa d’alliberament a la natura s’ha de realitzar sense que els animals 

hagin passat exàmens veterinaris per avaluar el seu estat de forma de cara a l’allib-

erament i assegurar que el seu benestar després de l’alliberament està fora de perill. 

Després d’un alliberament, s’ha d’establir i mantenir un programa que permeti mon-

itoritzar l’animal.

11. MORT D’ANIMALS SOTA LA NOSTRA CURA

A no ser que hi hagi raons per no fer-ho, tot animal que mor en captivitat o durant 

un programa d’alliberament a la natura ha de ser sotmès a un examen post mortem 

per tal d’assegurar la causa de la seva mort. 

12. PROBLEMES EXTERNS DE BENESTAR ANIMAL

Tot i que aquest codi de pràctica està dissenyat per animals que es troben dins dels zoos, 

aquaris, parcs naturals, santuaris, etc., WAZA repugna i condemna el maltractament i la 

crueltat cap a qualsevol animal i conseqüentment considera que ha de tenir una opinió 

sobre els problemes de benestar dels animals salvatges externs a les institucions membres. 

WAZA REQUEREIX QUE:

• L’adquisició d’animals i altres recursos naturals de la natura ha de ser 

sostenible i d’acord amb les lleis nacionals i internacionals, al igual que amb 

la política de la UICN adequada.

• Qualsevol tràfic internacional d’animals salvatges i productes animals ha de 

d’estar d’acord amb CITES i la legislació nacional dels països involucrats.

WAZA S’OPOSA A:

• L’adquisició il·legal i insostenible d’animals i altres recursos naturals de la 

natura; com per exemple, carn pel consum, corall, pèl o pell, medicina tradi-

cional o la producció de fusta.

• Tràfic il·legal d’animals salvatges i productes provinents d’animals salvatges.

• Mètodes cruels o no-selectius per capturar animals de la natura.

• Sabent que hi ha possibilitat d’una alta mortalitat, allotjar molts animals per 

a compensar-ho.

• L’ús o el subministrament d’animals per a la “caça enllaunada”; és a dir, dis-

parar animals en espais reduïts, o semi-tranquil·litzats o retinguts.

• Mantenir i transportar animals sota condicions inadequades; com per 

exemple, tenir óssos confinats per a extreure’n la bilis, ballar o tenir-los en 

circs o zoos itinerants.

WAZA i els seus membres han de fer tot el possible per motivar els zoològics i 

aquaris sub-estàndards a millorar i aconseguir els estàndards adequats. Si està 

clar que el finançament o la voluntat de millora no hi és, WAZA donaria suport al 

tancament d’aquests parcs zoològics i aquaris.

Aquest document es va elaborar sobre la base del Codi Ètic de 1999 i del Codi de 

Benestar Animal de 2002. Va ser adoptat en la sessió administrativa tancada de 

la 58a Reunió Anual, celebrada el 19 de novembre de 2003 a San José, Costa Rica.
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P H O T O G R A P H Y   C R E D I T S

Pàgines 2-3, Lleopard
© Nicole Gusset-Burgener

Pàgina 9, Sea lion
© Smithsonian’s National Zoological Park, DC, EE.UU

Pàgina 13, Pollet de pollastre d’Attwater
© Joel Sartore

Pàgina 14, Caimà
© Peter Riger, Houston Zoo, TX, EE.UU

Pàgina 15, Mà d’orangutà i d’humà
© Zoo de Perth, Austràlia

Pàgines 16-17, Hienes tacades
© Ralf Hausmann

Pàgina 19, Elefants asiàtics
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, EE.UU

Pàgina 21, Panda vermell
© Zoo de Perth, Austràlia

Pàgina 22, Orangutans
© Zoo de Perth, Austràlia

Pàgina 21,  
© amattel

Pàgines 24-25, Ós polar
© Rick Barongi, Houston, TX, EE.UU

Pàgina 27, Tigres
© Disney’s Animal Kingdom, FL, EE.UU

Pàgina 27, Ós bru
© San Diego Zoo, CA, EE.UU

Pàgina 28, Gibó de Java
© Zoo de Perth, Austràlia

Pàgina 29, Llop marí
© uShaka Sea World Durban, Sud Àfrica

Pàgina 30, Pingüí
© Shedd Aquarium, IL, EE.UU

Pàgina 31, Flamenc de Xile
© Houston Zoo, TX, EE.UU

Pàgines 32-33, Dragó de Komodo
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, EE.UU

A N N E X   |   C r è d i t s  d e  l e s  i m a t g e s

Pàgina 35, Còlob
© Philadelphia Zoo, PA, EE.UU

Pàgina 36, Fennec
© Brookfield Zoo, IL, EE.UU

Pàgines 38-39, Tropical Experience World Gondwanaland
© Leipzig Zoo, Alemanya

Pàgina 41, Goril·la de plana occidental
© Dublin Zoo, Ireland

Pàgina 42, Mona esquirol Boliviana
© Apenheul Primate Park, The Netherlands

Pàgina 43, Ocelot
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, EE.UU

Pàgines 44-45, Pandes gegants
© Gerald Dick, WAZA, Switzerland

Pàgina 47, Bilbi gros
© Zoo de Perth, Austràlia

Pàgina 48, Ase salvatge de Somàlia
© Rick Barongi, Houston, TX, EE.UU

Pàgina 49, Ós Malai
© Zoo de Perth, Austràlia

Pàgina 49, Tití pigmeu
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, EE.UU

Pàgina 50, Strabomantis bufoniformis

© Bill Konstant

Pàgina 51, Porc espí nord-americà
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, EE.UU

Pàgines 52-53, Rinoceronts Blancs
© Rick Barongi, Houston, TX, EE.UU

Pàgina 55, Lèmur mangosta
© Rick Barongi, Houston, TX, EE.UU

Pàgina 55, Llop vermell
© WildSides.org

Pàgina 57, Larva d’escarabat Atles
© Hannover Zoo, Alemanya

Pàgines 58-59, Lleopard de l’Amur
© Robert Liebecke, Leipzig Zoo, Alemanya

Boa constrictor
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Okapi

Pàgina 60, Papió de Guinea
© Yorkshire Wildlife Park, UK

Pàgina 61, Hipopòtam
© Tiago Nabiço

Pàgines 64-65, Grues del Japó
© Harry-Eggens

Pàgina 67, Parc d’óssos asiàtic
© David Jones

Pàgina 68, Kabul Zoo, Afghanistan
© Brendan Whittington-Jones

Pàgina 68, Enriquiment ambiental
© Kevin Hodge & Tarah Jacobs, Houston Zoo, TX, EE.UU

Pàgina 69, Casuari
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, EE.UU

Pàgines 70-71, Echidna
© Zoo de Perth, Austràlia

Pàgina 73, Tigers
© Zoos Victoria, Austràlia

Pàgina 74, Goril·la de plana occidental
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, EE.UU

Pàgina 75, Zebra de Grant
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, EE.UU

Pàgina 81, Gripau crestat de Puerto Rico
© Mark Beshel, Jacksonville Zoo and Gardens, FL, EE.UU

Pàgina 87, Okapi
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, EE.UU
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