» Nota de Premsa
16 de maig de 2012

L’ELEFANTA BULLY JA ÉS AL ZOO DE BARCELONA
•

La seva incorporació té lloc en el marc de l’EPP de l’elefant
africà

•

A partir d’ara inicia el procediment d’adaptació amb les
elefantes Susi i Yoyo

Ahir al vespre l’elefanta Bully va arribar al Zoo de Barcelona procedent del
Bioparc de València. La seva incorporació al parc té lloc en el marc del
programa europeu de reproducció de l’elefant africà (EPP); amb les elefantes
Susi i Yoyo formarà un grup, seguint les recomanacions de l’EPP.
L’elefanta ha estat traslladada per carretera per una empresa especialitzada en
el transport d’animals entre institucions zoològiques. Ha estat entrenada des de
fa dies per a entrar voluntàriament en un contenidor, dissenyat i construit
específicament per al transport d’elefants. Aquest contenidor ha estat carregat
en un camió de gran tonatge.
Al llarg del matí s’ha procedit a la seva ubicació a la instal·lació dels elefants
amb la intervenció d’una grua. La descàrrega s’ha fet directament al dormitori i
després de prendre totes les mesures necessàries i recomanades per a
aquesta espècie per tal de minimitzar l’estrés.
La nova elefanta romandrà avui i demà al dormitori per tal de recuperar-se del
viatge. Divendres és previst que faci la seva primera sortida a l’exterior.
A partir d’ara, i al llarg de les properes setmanes, es posa en marxa el procés
d’adaptació de Bully al grup de paquiderms per assegurar la convivència i el
benestar dels tres exemplars. El procediment d’associació dels tres animals
serà similar al que es va seguir per a associar a les elefantes Susi i Yoyo,
adaptat en funció del caràcter i les reaccions que vagi mostrant la nova
elefanta. Serà, per tant, un procés per fases: contacte visual i olfactori,
intercanvi de territoris, contacte protegit, etc… de durada variable.
Tot que els dormitoris ja van ser dissenyats comptant amb l’eventual arribada
d’un tercer animal, en setmanes prèvies a la seva arribada s’ha procedit a una
revisió exhaustiva de la instal·lació de les elefantes, s’han afegit noves
menjadores i, per a una primera fase del procés, s’han posat barreres per a
limitar el contacte físic entre Bully i la resta d’elefantes.
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El recinte dels elefants ha experimentat millores en els últims tres anys: s’ha
ampliat la superfície disponible, s’ha millorat la decoració i substracte i s’han
construït uns nous dormitoris. El Pla Estratègic 2012 -2020 del Zoo contempla,
en diferents fases, continuar l’ampliació de les instal.lacions exteriors d’aquest
recinte.
La Bully és una femella d’elefant africà (Loxodonta africana) de 27 anys . Va
arribar al Bioparc de València 2007, procedent del Circ Mundial, per a integrarse dins del grup de paquiderms.
La Susi té una edat mínima estimada de 39 anys i va arribar al Zoo de
Barcelona procedent del Safari Park El Vergel (Alacant) fent part d’un intercanvi
d’animals el setembre de 2002.
La Yoyo té una edat mínima estimada de 42 anys i va arribar el juny de 2009
procedent d’Aqualeón (El Vendrell-Albinyana) on estava dipositada per
l’Administració a qui pertany a conseqüència d’un decomís.
Podeu obtenir el material gràfic en alta resolució a la sala de premsa de
www.zoobarcelona.cat
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