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1. INTRODUCCIÓ 
     

1.1. JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 

 Aquest treball de recerca va ser encarat a l’estudi científic i rigorós dels 

ximpanzés (Pan troglodytes) en captivitat, i per això va ser utilitzat el programa 

estadístic SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) V.13.0. El mètode 

científic ha estat emprat en dues etapes del treball: primerament, la recollida de 

dades, i després a l’anàlisi d’aquestes. El programa estadístic ha estat utilitzat 

en aquesta segona etapa, ja que incorpora les eines suficients per a poder 

seguir amb el mètode científic. A més, a la tercera part del treball, i per a seguir 

tractant-se d’un estudi fer amb el mètode abans esmentat, s’han extret les 

conclusions basades únicament en els resultats obtinguts i estudiats, no pas en 

suposicions o interpretacions subjectives. Totes les explicacions i 

especificacions vindran tractades més endavant  (3. Mètode i 4. Anàlisi). 

 

1.2. MEMÒRIA DEL TREBALL 

Els objectius d’aquest treball el transformaven en un estudi “innovador”, ja 

que per primera vegada s’utilitzaria el programa estadístic esmentat abans per 

a analitzar les dades obtingudes en l’observació del grup de ximpanzés (en un 

treball de recerca, òbviament). A més, era precisament aquesta voluntat 

d’observar els 9 membres (al començament de l’estudi) del grup el que li 

donava encara una dificultat major al treball de camp, la qual cosa va fer que 

s’adaptessin certs aspectes metodològics a aquest fet. Per a dotar de fiabilitat 

l’estudi i els resultats corresponents, s’havien de realitzar un bon nombre 

d’observacions sistemàtiques. En aquest aspecte es pot dir que la validesa de 

les dades és més que satisfactòria: es van realitzar un total de 20 hores 

d’observacions preliminars (Ad Libitum) i 70 hores d’observacions 

sistemàtiques. Més endavant es tractarà el tema de les observacions amb més 

profunditat (3.2. Recollida de dades). 
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En el moment en el que es van assolir la totalitat d’hores proposades, va 

començar el treball estadístic amb la creació d’una matriu de dades (3.3. anàlisi 

de les dades), per a poder interpretar i extreure les conclusions, sempre seguint 

un mètode científic molt rigorós, on les conclusions i afirmacions sempre es van 

realitzar a partir de les dades obtingudes.  

Per poder completar tot aquest procés esmentat es va fer una estimació del 

temps, i com a cas excepcional el treball va donar inici a l’abril de l’any 2006. 

Es va realitzar una convocatòria al Zoo de Barcelona  dirigida als alumnes que 

estiguessin interessats en fer un treball de recerca sobre els animals, ja fos de 

tipus descriptiu o bé aprofundís més en el caire estadístic/analític. 

Per a completar l’estudi dels ximpanzés, i a més poder complir un dels 

objectius (2. Objectius), es va realitzar la lectura, resum i extracció de 

conductes del llibre En la senda del hombre (J.Goodall, 1971). A l’estudi de la 

conducta i interaccions dels ximpanzés s’ha realitzat una comparativa entre una 

conducta en captivitat i la seva homòloga en llibertat, i s’han arribat a 

conclusions molt interessants que seran tractades en el seu moment. 

 

1.3. EL XIMPANZÉ: BIOLOGIA DE L’ESPÈCIE 

Els ximpanzés (Pan troglodytes) són uns mamífers que viuen als boscos i 

selves de l’Àfrica equatorial. El seu material genètic és més d’un 98% idèntic al 

de l’ésser humà. Un altre fet que demostra aquesta proximitat és la semblança 

en el nombre de cromosomes entre humans i ximpanzés (el ximpanzé en té 

48). Així doncs es pot afirmar que és l’animal més semblant a l’home. 

Físicament es tracta d’un animal que arriba a una alçada aproximada a 1,40 m 

(els mascles) i 1 m les femelles. El seu pes oscil·la entre 35-70 Kg els mascles i 

25-50 Kg les femelles. La seva esperança de vida és d’uns 50 anys en 

captivitat, tot i que s’han donat casos d’individus especialment longeves, 

arribant a viure fins a 70 anys. Un ximpanzé pot ser descrit com un animal 

adaptat a la vida arborícola. Té certes dificultats per a caminar de peu, i per 

això normalment camina de forma quadrúpeda gràcies a la gran llargada dels 

seus braços. Si se’n fa una descripció física minuciosa, es pot parlar d’un 
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animal que té un crani petit i allargat, un cos musculós en tots dos gèneres i 

d’extremitats llargues i també musculoses.  

És un animal capaç de recordar i imitar degut a la seva gran intel·ligència, la 

qual va adquirint amb el pas del temps i la experiència. És un ésser omnívor, és 

a dir (i aquesta és una gran diferència respecte a altres primats superiors) 

s’alimenta tan de carn com de vegetals. La seva reproducció és vivípara. 

Per acabar cal també esmentar que és un animal que viu en societats a les 

quals hi ha sempre un individu dominant (la majoria de casos un mascle), altres 

mascles, la funció dels quals és la protecció del grup, la caça i patrullar, i les 

femelles, la funció de les quals és tenir cries a les quals alimentaran i 

ensenyaran tot respecte la vida.  

 

1.4. DOCUMENTACIÓ I ESTUDI BIBLIOGRÀFIC 

Com ja s’ha comentat a les línies superiors, per a realitzar la comparativa 

entre la vida dels ximpanzés en captivitat i llibertat s’ha realitzat un procés de 

documentació i obtenció de suport bibliogràfic per a poder optimitzar l’estudi. 

Com també ha estat esmentat, el llibre que va ser considerat més útil per a 

realitzar la comparació va ser En la senda del hombre, escrit per Jane Goodall, 

de la qual es donaran a continuació unes quantes dades biogràfiques: 

 

· Jane Goodall: Nascuda a Londres el 1934. Ha dedicat la seva vida sencera a 

l’estudi dels ximpanzés. El 1960 va viatjar a Gombe (República Dominicana del 

Congo) a una reserva natural on s’hi trobaven aquests primats. Va ser la 

primera persona que va aconseguir endinsar-se tant en els estudis sobre els 

ximpanzés.  

 

En el llibre utilitzat per a la comparativa que es realitza en aquest estudi (En 

la senda del hombre, 1971), es realitza una descripció detallada de la vida dels 

ximpanzés en llibertat. Això és possible gràcies a la vida de l’autora, que durant 
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molts anys (en un principi sola i al cap d’un temps acompanyada del seu 

càmera) conviu amb un gran grup de ximpanzés, els observa, realitza proves 

per a veure les seves reaccions i capacitats mentals... simplement realitza una 

tasca que fins aquell moment no s’havia realitzat, és a dir, endinsar-se dins de 

la vida i la cultura d’aquests primats. L’autora relata totes les seves 

observacions des de un punt de vista no només científic sinó també apassionat. 

En aquest llibre han estat seguides amb gran interès les conductes que 

poden tenir la seva homòloga al Zoo de Barcelona. Per això mateix es van 

realitzar unes “falses” hipòtesis per a poder realitzar la comparativa encara més 

fidelment: 

- És d’esperar una conducta més agressiva per part dels mascles que de 

les femelles. 

- S’observarà un gran nombre de conductes afiliatives com ara groomings 

i atencions a altres individus. 

- La vida social de les femelles és notablement inferior a la dels mascles, 

ja que aquests, a part de mantenir la seguretat del grup, realitzen moltes 

més conductes afiliatives per a establir vincles a la jerarquia. 

- L’únic interès demostrat per les cries és el joc. 

- Les mares tenen cura la majoria del temps de les seves cries, i també es 

veu la relació mare-fill/a al llarg del temps, ja que aquesta mai acaba de 

desaparèixer. 

- Hi ha una jerarquia de mascles i una de femelles, on la classificació dels 

individus es veu determinada per la influència que aquests tenen en el 

grup. 

Aquest és un petit resum de les conductes que es van extreure del llibre i que 

ha estat considerada la seva aparició en els ximpanzés del Zoo de Barcelona. 

A l’anàlisi i discussió es tractaran aquestes petites hipòtesis i a partir 

d’aquestes i d’altres conductes extretes s’elaborarà l’estudi comparatiu abans 

esmentat. 
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2. OBJECTIUS 

 
Com ja s’ha comentat abans, l’objectiu d’aquesta recerca va ser poder elaborar 

un estudi sobre els ximpanzés en captivitat i fer-ne un anàlisi del comportament 

i interaccions socials. Els principals punts tractats en aquest estudi són els 

següents: 

 

 

1) Elaborar un etograma i realitzar un estudi del Patró d’Activitat 
Diària (PAD) de cada un dels individus. Posteriorment, a partir de 

les dades obtingudes a les observacions, analitzar les interaccions 
que realitza cada individu amb els altres membres del grup. 

 

2) A partir de la lectura del llibre de J. Goodall i la documentació, 
elaborar una comparativa entre les conductes a la vida salvatge i 
a la vida en captivitat dels ximpanzés. 

 

3) Fer una comparació entre l’ús de la instal·lació antiga i la nova 
mitjançant un càlcul de chi-quadrat. 

 

 
4) Adquirir els coneixements estadístics necessaris per a poder 

analitzar les dades obtingudes i alhora adquirir la destresa 
suficient per a fer-ho mitjançant el paquet estadístic SPSS. 
Aquesta tècnica ha permès realitzar una síntesi de les ciències 

biologia, matemàtiques estadístiques i les ciències socials. 
 
 
 
 

5 
 



3. MÈTODE 
 

     3.1. SUBJECTES I INSTAL·LACIÓ 

 

El grup de ximpanzés, com ja s’ha esmentat, va estar format en un principi per 

9 individus. A partir del dia 8 de Juny de 2007 a les taules apareix un nou 

individu. La causa és que Tibé, la femella més jove del grup, va tenir una cria. 

Tot i això, la cria no ha estat inclosa a l’estudi de comportament ja que és 

totalment dependent de la seva mare i no realitza activitats per si sola. 

El “Taxon Report” es tracta d’un registre on es troben totes les dades referents 

als ximpanzés (en aquest cas) que viuen en captivitat. A la taula següent es 

detalla la informació per cada individu. S’han tractat els següents aspectes: 

Nom del Ximpanzé, Sexe, Tipus de naixement, Procedència, Data de 

naixement i Edat, i per acabar, informació addicional.   

NOM SEXE TIPUS I DATA 
DE NAIXEMENT 

EDAT DURANT 
L’ESTUDI 

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

BLANQUITA Femella Llibertat – Guinea 
1992(aprox.) 
 

16 anys Mare de Homer 
N Registre: 4368 

HOMER Mascle Captivitat 
Zoo de Barcelona 
01.11.2003 

4 anys Fill de Blanquita 
N Registre: 8545 
 

NEGRITA Femella Llibertat – Guinea 
1992(aprox.) 
 

16 anys N Registre: 4369 

KALA Femella Captivitat 
Zoo de Barcelona 
06.01.1993 

15 anys Filla de Vieja 
N Registre: 3557 

TIBÉ Femella Llibertat – Guinea 
04.1998(aprox.) 

9 anys Durant l’estudi ha tingut 
una cria 
N Registre: 6148 

VIEJA Femella Llibertat – Rio Muni 
1963 (aprox.) 
 

45 anys Antiga líder del grup 
Mare de Kala 
N Registre: 11 

MARIA Femella Captivitat 
Zoo de Barcelona 
16.05.1987(aprox.) 

20 anys N Registre: 12 

YOGUI Mascle Llibertat – Guinea 
12. 1991 (aprox.) 
 

16 anys Mascle “Dominant” 
Pare de Homer 
N Registre: 4367 

OBÉ Mascle Captivitat 
Zoo de Barcelona 
13.12.1992 

15 anys Medicat, Castrat i Sedat 
N Registre: 3511 

Taula 1: Resum de la informació més rellevant Taxon Report per cada individu del Zoo de Barcelona. 
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INDIVIDU CARACTERÍSTIQUES 
BLANQUITA Femella d’estatura estàndard. És de coloració fosca i amb la zona lumbar amb poc pèl. És molt 

semblant a Negrita (4369). Té les faccions molt marcades. 

HOMER És una cria de 4 anys, per tant, és d’estatura baixa i encara té cert nivell de dependència de la 

seva mare. A mesura que han anat passant els mesos ha anat adquirint més pelatge. Té les 

extremitats molt llargues. El cap és molt arrodonit i les orelles molt grosses. 

NEGRITA Individu molt semblant a Blanquita (4368), tant en estatura com en pelatge. La principal 

diferencia és que les faccions son més allargades i menys pronunciades. 

KALA Poc pelatge i de color gris, molt semblant al pelatge de la seva mare Vieja (11). És un 

ximpanzé d’estatura petita respecte a les altres femelles del grup. Té les orelles molt grans. 

TIBÉ Ximpanzé que es diferencia molt bé de la resta del grup, sobretot perquè presenta unes 

característiques físiques i faccions molt diferents: és més prima, de dimensions petites i poc 

desenvolupament muscular. El pelatge és marró i escàs. Evidentment des de que va tenir la 

cria se li han desenvolupat més les mamelles i la tumefacció característica de les femelles 

sembla “atrofiada” a causa de l’embaràs. 

VIEJA És el ximpanzé més vell del grup. El seu pelatge és gris clar. Té diverses irregularitats a la pell 

a causa de l’edat. Físicament se la veu envellida i té problemes d’artrosi. 

MARIA És el segon ximpanzé del grup en quant al seu aspecte físic. A més té la musculatura molt 

desenvolupada. El seu pelatge és de dos colors, negre de cintura cap amunt i gris de cintura 

cap avall. Té unes faccions molt diferents a les de la resta del grup, i la cara és de color negre. 

YOGUI Actualment és el ximpanzé que intenta passar a ser el mascle dominant del grup. És més petit 

i menys musculat que Obé (3511). Com l’altre mascle, també té poc pelatge i de color fosc. 

Les característiques que els diferencien són sobretot les ferides (a Yogui li falten dos dits del 

peu dret), i té més pèl que Obé 

OBÉ És el ximpanzé més gran del grup. És un mascle amb molta potència física i força muscular. 

Té moltes zones del cos pelades, la cara amb moltes pigues i forces cicatrius. 

Taula 2: Identificació dels individus. Característiques utilitzades per a diferenciar els individus durant les observacions.  

 

LA INSTAL·LACIÓ 

Es tracta d’una de les instal·lacions més modernes del Zoo de Barcelona. Està 

dividida en 2 zones, una antiga i la nova que va ser construïda fa uns anys. És 

un recinte gran, amb diferents superfícies (herba, ciment i terra) i disposa de 

diferents espais on els ximpanzés poden realitzar activitat física, controlar els 

voltants de la instal·lació, amagar-se del públic... A més té una fossa amb aigua 

i un brollador que simula una cascada. El sector 2 va ser construït fa 

relativament poc temps, i això ha estat una de les bases de l’estudi de posició 

(4.2 Estudi de posició). Si es fa un recompte d’elements es pot realitzar la 

classificació següent: 
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Zona 1: Troncs per a enfilar-s’hi, cordes per a gronxar-s’hi , coves per a 
amagar-s’hi i altres elements com un llac. 

 

 

Zona 2: Plataforma per a descansar, realitzar grooming..., troncs per a enfilar-
se, formiguer per a realitzar sessions d’enriquiment. A més, hi ha una part 
aïllada on els ximpanzés poden amagar-se per a reposar. 

 

      

Plànols 1 i 2: Plànols que representen les dues instal·lacions. El plànol 1 representa la zona antiga, i el plànol 2 la zona 
construïda fa uns anys.  
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3.2. RECOLLIDA DE DADES 

 

Tot estudi etològic d’una espècie segueix unes bases preestablertes al 

seu inici. En qualsevol investigació primerament s’ha d’elaborar un etograma 

sobre l’espècie.  

Un etograma és el conjunt complert de totes les categories de conducta 

que conformen el repertori conductual d’un animal, amb la seva definició 

operacional (definició detallada, objectiva, exhaustiva i que no dóna lloc a cap 

tipus de malinterpretació) de cadascuna de les categories (Brown, 1977)1. La 

seva característica és la exhaustivitat, és a dir, que ha de contemplar tot el 

repertori conductual del grup. A més aquestes conductes poden ser elaborades 

de manera estructural o funcional. Aquestes últimes són les que es consideren 

més vàlides (a causa de la seva precisió i objectivitat). Les definicions 

funcionals són les que descriuen els actes i efectes del comportament del 

subjecte sobre el medi, sobre altres individus o sobre sí mateix (Martin i 

Bateson, 1986). El comportament és descrit segons el moviment físic que 

realitza l’individu i no segons la seva finalitat (definicions funcionals). 

L’etograma d’aquest estudi es troba a l’annex 1. L’elaboració d’aquest ha 

de ser realitzat després d’haver entrat en contacte amb l’espècie, tenir certs 

coneixements sobre aquesta i a més haver realitzat un nombre determinat 

d’hores d’observacions per adquirir facilitat en la presa de dades. En aquest 

cas l’etograma va estar format de 12 conductes o categories. Al començament 

del treball es va prendre la decisió de treballar amb els 9 membres del grup, i 

per tant es van haver d’escollir conductes purament macrocategòriques, és a 

dir, es va optar per a treballar amb conductes generals sense especificar ni 

subdividir-les (microcategories) ja que hagués fet impossible l’estudi de tots els 

membres del grup minuciosament. Quan ja es té experiència i l’etograma 

realitzat, s’elabora el full de registre d’observacions (annex 1). Aquest ha de ser 

elaborat segons la següent consideració: Al plantejament de l’estudi s’ha de 

tenir molt clar quins aspectes es volen estudiar de l’espècie, ja que segons això 

                                                            
1 Recopilada a: Lehner, P.N (1996). Handbook of ethological methods. 2nd edition. Cambridge 
University Press 
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s’adequarà el full de registre i els mètodes d’observació i enregistrament de 

dades. Per aquest estudi es va escollir el mostreig multifocal de tot el grup 

(registrar tota la conducta dels individus) i el registre temporal-instantani, que 

consisteix en registrar la conducta que realitzen els individus quan s’acaba 

d’interval de temps preestablert a l’inici de l’estudi. 

Una vegada comença el treball de camp (recollida de dades), els 

instruments de tot etòleg són el full de registre, l’etograma i el cronòmetre. El 

registre escollit implica l’atenció total cap a tots els individus. En aquest estudi 

es van enregistrar les següents dades: Posició a la instal·lació i Conducta. 

L’estudi d’aquests dos aspectes ha fet possible la elaboració del Patró 

d’Activitat Diària de cada individu. 

 

Com ja s’ha comentat a la introducció, per a complir els objectius va ser 

necessari realitzar un gran nombre d’observacions: 

 

· 20 hores d’observacions preliminars 

· 70 hores d’observacions sistemàtiques 

 

Les observacions preliminars serveixen per a adquirir agilitat a l’hora de 

recollir dades i completar l’etograma, però no són emprades al registre. Les 

observacions sistemàtiques (van ser-ne utilitzades 65 hores) aporten les dades 

que s’analitzaran i empraran per a elaborar les conclusions. 
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3.3. ANÀLISI DE LES DADES 

Per a realitzar l’anàlisi de les dades obtingudes va ser utilitzat el programa 

SPSS v.13.0 (Statistical Package for the Social Sciences). La decisió d’utilitzar 

aquest programa va ser el gran ventall de possibilitats que atorgava a l’hora 

d’analitzar les dades. SPSS és un programa que permet realitzar una varietat 

quasi infinita de càlculs, des de simples operacions amb freqüències fins a 

complexes relacions de taules de contingència amb anàlisis tan paramètrics 

com no paramètrics. És una eina emprada per un gran nombre de persones i 

una gran diversitat d’estudis. Es utilitzada per etòlegs, per estadístics purs, per 

les administracions amb la finalitat d’elaborar acurats estudis... és a dir, es 

tracta d’una eina que pot ser utilitzada en tots els àmbits i tipus de treball. Ara 

bé, requereix un nivell avançat d’estadística i de maneig d’aquest programa, la 

lectura de manuals sobre aquest i possiblement rebre algun tipus de classe o 

ajuda per a saber extreure’n el màxim potencial. 

Primerament, en aquest treball, es va realitzar una matriu de dades on s’hi 

van introduir totes les observacions (un procés que va ocupar unes 40 hores). 

A més, abans de plasmar les observacions al programa es va haver de crear 

una taula amb totes les variables possibles (taula 3) 

 
Taula 3: “Variable View”. Taula on s’introdueixen totes les variables amb les quals treballarà el programa. Les primeres 
quatre columnes corresponen al tipus de variable i la descripció i nom genèric d’aquesta. Label correspon al nom 
complert que se li atorga a la variable, i values correspon als diferents valors d’aquesta variable que seran introduïts a 
la matriu de dades. 
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Aquest estudi s’ha focalitzat en els següents aspectes: 

a) Freqüències de les diferents conductes estudiades. 

b) Relacions entre conducta social i individu que rep aquesta conducta. 

c) Ús de l’espai. 

 

A partir d’aquestes dades obtingudes es va poder elaborar el PAD (Patró 

d’Activitat Diària), l’element principal de l’estudi de cada individu. Posteriorment, 

i gràcies al programa abans esmentat, es van poder seleccionar les relacions 

entre els individus en només un rang de comportament, és a dir, el de les 

interaccions socials. Aquestes conductes socials (joc social, materno-filial, 

grooming, dominància, submissió, agressivitat) han demostrat el diferent nivell 

d’interaccions socials entre cada individu i la seva relació amb els altres 

membres del grup. Aquest anàlisi de les dades i posterior extracció de 

conclusions s’ha realitzat, evidentment, amb total rigor i sense manipular cap 

tipus de dades per a obtenir conclusions interessades.  

S’ha tractat a cada individu particularment. De cada ximpanzé s’ha estudiat 

el PAD i s’han extret conclusions i fet observacions respecte l’individu. Després, 

analitzant totes les conductes socials de cada individu, s’ha decidit introduir al 

treball les més significatives i que aporten una descripció més detallada de 

cada individu i les interaccions amb la resta del grup. 

Posteriorment, gràcies a la prèvia lectura del llibre En la senda del hombre 

(J.Goodall, 1971) i altres documents rellevants en qualsevol estudi etològic de 

ximpanzés (6. Bibliografia), es va poder realitzar un estudi comparatiu de les 

conductes més freqüents en llibertat i en captivitat. 

 

En les pròximes 35 pàgines es realitzarà l’anàlisi de les dades obtingudes 

a partir de les observacions i el programa SPSS. Les conclusions extretes 

seran sintetitzades (5. Conclusions). Cal recordar que el Patró d’Activitat Diària 

(Time/Activity Budget) és el percentatge de temps destinat a cadascuna de les 

conductes mostrades per l’individu. 
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ    
4.1. ANÀLISI CONDUCTUAL DELS INDIVIDUS 

 Nom de l’individu: BLANQUITA 

 
 

 
PAD (Patró d’Activitat Diària)

 
Freqüència 

 
% 

 
% Acumulat 

Materno-Filial 524 26.5 26.5 
Alimentació 489 24.7 51.2 
Locomoció 315 15.9 67.1 
Interacció amb el Públic 308 15.6 82.6 
Grooming 

Fer Grooming 
Rebre Grooming 

131
57 
74

6.6
43.5 
56.5

89.2 

Joc Social 118 6.0 95.2 
Vigilància 61 3.1 98.3 
Dominància/Submissió 

Dominància 
Submissió 

19
4 

15

1.0
21.0 
79.0

99.2 

Vocalització d’Alarma 10 0.5 99.7 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Agressivitat 5 0.3 100.0 
 

Taula 4: Taula de les freqüències de la variable conducta de l’individu Blanquita. S’han especificat les microcategories 
de certes conductes. La primera columna correspon a les freqüències absolutes observades de cada conducta. La 
segona correspon al  seu  percentatge (la seva freqüència relativa) i la tercera és el percentatge acumulat de cada 
conducta. S’han ordenat les conductes per ordre descendent de freqüències. 

Si s’observa amb atenció el PAD de Blanquita es pot comprovar que l’activitat a 

la que més temps dedica és a la materno-filial (26.5%), ja sigui donant de 

mamar, transportant o bé fent groomings al seu fill. Tant en llibertat com en 

captivitat, quan les femelles tenen una cria empren la majoria del seu temps en 

atencions als infants. De fet, la mare ha de tenir una cura exhaustiva del petit 

fins als 5 anys, i a partir de llavors, el grau de dependència va minvant 

progressivament (J.Goodall, 1971). L’alimentació també ocupa una bona 

quantitat de temps en Blanquita (24.7%), cosa que s’adapta perfectament a 

l’objectiu que volen assolir tots els zoos, i és tenir als animals ben alimentats 

per a que estiguin més sans. Tot seguit la locomoció dintre de la instal·lació 

(15.9%) i posteriorment una conducta no desitjable com és el demanar menjar  

als visitants, és a dir, interacció amb el públic (15.6%).  

Blanquita no és un dels ximpanzés que més participa en les activitats de 

grooming (6.6%), doncs la majoria del temps està a prop de Homer realitzant 
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conducta materno-filial o bé jugant amb ell (joc social 6.0%). Les altres 

conductes són poc significatives (4.9%), com són ara la vigilància (3.1%), les 

submissions (cal comentar que és un dels ximpanzés que més se sotmet al 

mascle dominant – o també anomenat mascle α) les vocalitzacions d’alarma 

(0.5%) i l’agressivitat (0.3%). Aquesta baixa freqüència d’agressivitat demostra 

que Blanquita és un ximpanzé que prefereix establir els vincles amb una actitud 

amigable respecte als altres individus del grup. 

Gràfica 1: Subjectes a qui realitza grooming Blanquita. Els subjectes han estat endreçats per 
percentatges de forma descendent. El percentatge representa el total de casos observats. 

 

Respecte a les interaccions amb la resta del grup amb Blanquita s’ha 

considerat interessant analitzar el grooming, les submissions i l’agressivitat. 

El grooming que realitza Blanquita l’emet sobretot envers Negrita (68.4%). Això 

té una raó molt clara: Negrita i Blanquita van arribar del mateix decomís. Entre 

elles es va establir un vincle d’afinitat molt gran. Un exemple d’aquesta relació 

és que Negrita va ser la primera femella a qui Blanquita li va confiar al petit 

Homer per a que el cuidés. Això sí, Blanquita progressivament el va deixar a 

les altres femelles. El següent ximpanzé que més grooming de Blanquita rep és 

Yogui (19.3%), on es veu reforçada la hipòtesi de la bona relació d’afinitat que 

a vegades s’estableix entre un mascle i una femella, ja sigui de caire protector 

o bé per un interès físic (J.Goodall, 1971).  
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Tibé, Obé i Kala es pot considerar que reben grooming de forma indiferent per 

part de Blanquita (12.3%). Una anotació important seria observar que no hi ha 

cap cas de grooming envers Vieja, la qual cosa vindria a reafirmar una relació 

tensa entre la que fos la femella dominant i la que és ara la femella amb més 

influència a causa de la seva bona relació amb Yogui. 

 Gràfica 2: Subjectes que realitzen grooming envers Blanquita. Els subjectes han estat endreçats per percentatges 
de forma descendent. El percentatge representa el total de casos de la microcategoria. 

 

Respecte al grooming rebut, s’observa que en aquest cas Yogui realitza la 

majoria del grooming a Blanquita (70.5%), el qual ve a indicar aquesta bona 

relació “afectiva” abans esmentada. La següent en fer-li grooming és Negrita 

(14.7%) la qual cosa també reafirma la hipòtesi de la bona relació que hi ha 

entre aquests dos individus. Un altre cop Tibé (9.8%), Obé (3.3%) i Kala (1.6%) 

realitzen grooming a Blanquita però no sembla pas que hi hagi diferències molt 

significatives, sobretot entre els dos últims membres. I un altre cop s’observa 

que no rep cap grooming per part de Vieja, la qual cosa demostra aquesta 

tensa relació abans comentada. En resum, els ximpanzés que no han realitzat 

tasques de grooming amb Blanquita serien Vieja i Maria. La primera ja s’ha 

comentat, i aquesta falta d’interacció amb Maria podria ser deguda a un 

distanciament i enfrontament d’aquesta respecte a una part del grup, però això 

ja serà tractat més endavant (4.1.7. Anàlisi conductual de Maria).  
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Gràfica 3: Subjectes que pateixen agressivitat per part de Blanquita. Els subjectes han estat endreçats de 
forma descendent segons el nombre de casos observats.  

Analitzant les conductes agressives de Blanquita es pot observar que els dos 

receptors són els mascles, primerament Yogui (80.0%) i després, en menor 

quantitat (20.0%), Obé. Les conductes d’agressivitat realitzades per femelles 

respecte els mascles d’un grup són estranyes, se’ n donen pocs casos en 

general. Però Blanquita, amb la seva condició de femella influenciant del grup, 

es pot permetre “comunicar” als mascles del grup que alguna situació 

conflictiva que han creat no li ha semblat correcta. Cal assenyalar que 

normalment semblaven més aviat mesures de protecció cap a Homer que no 

pas agressivitat física.  

Gràfica 4: Subjectes que reben actes de dominància per part de Blanquita. Els subjectes han 
estat endreçats de forma descendent segons el nombre de casos observats.  

Respecte a la dominància cal comentar que quatre són els individus que en 

reben, en igual proporció, conductes de dominància per part de Blanquita. Això 

podria fer entendre quins ximpanzés que accepten el “domini” de Blanquita dins 

del grup tot i no tenir una gran interacció amb elles. 
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Nom de l’individu: HOMER 

 

 
PAD (Patró d’Activitat Diària)

 
Freqüència 

 
% 

 
% Acumulat 

Joc 
Joc Individual 
Joc Social 

823
420 
403

32.0
51.0 
49.0

89.2 

Materno-Filial 616 23.9 55.9 
Locomoció 431 16.7 72.6 
Alimentació 352 13.7 86.3 
Interacció amb el Públic 348 13.5 99.8 
Vocalització d’Alarma 4 0.2 100.0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Agressivitat 1 0.0 100.0 
 

Taula 5: Taula de les freqüències de la variable conducta de l’individu Homer. S’han especificat les microcategories de 
certes conductes. La primera columna correspon a les freqüències absolutes observades de cada conducta. La segona 
correspon al  seu  percentatge (la seva freqüència relativa) i la tercera és el percentatge acumulat de cada conducta. 
S’han ordenat les conductes per ordre descendent de freqüències. 

 

El Patró d’Activitat Diària de Homer és el comú d’un ximpanzé de la seva edat, 

tant en llibertat com en captivitat. L’activitat que predomina en la seva conducta 

és el joc (32.0%). A més el joc pot ser individual o social, però no es pot 

considerar que siguin significativament diferents un de l’altre (51% i 49% 

respectivament del total). La segona conducta més important a la vida d’una 

cria és la relació amb la seva mare o amb altres femelles del grup. En aquest 

cas tampoc varia respecte a la conducta observada en llibertat, com es 

demostra en el 23.9% de la totalitat de la conducta de Homer. L’activitat física 

en una cria de ximpanzé és el seu tret més significatiu (J. Goodall, 1971). En 

Homer es veu que l’activitat física (Joc, Locomoció i Interacció amb el Públic) 

ocupa un 62.2% del total de la conducta, per tant es pot afirmar que aquesta 

comparada amb la que presenta una cria en llibertat és força semblant (només 

caldria ometre la interacció amb el públic i substituir-la per una altra activitat 

física). L’alimentació òbviament és una part vital a la vida d’un ximpanzé, i si en 

Homer és menor que en els altres membres, és degut principalment a que 

encara mama, i per tant les proteïnes de la llet materna ja l’alimenten en gran 

mesura. Les vocalitzacions d’alarma i l’agressivitat són, possiblement, 

conductes d’aprenentatge o imitació dels adults, una altra conducta molt típica 

en els ximpanzés que encara no són han assolit la maduresa. 
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Gràfica 5: Subjectes que realitzen conductes materno-filials envers Homer. Els subjectes han estat 

endreçats de forma descendent segons el nombre de casos observats.  

Com es pot observar a la gràfica 5, les relacions materno-filials de Homer estan 

dirigides gairebé en seva la totalitat envers la seva mare, Blanquita. A més 

queda demostrada la bona relació de Blanquita i Negrita ja que, gràcies a això, 

Negrita pot tenir “accés” a Homer, realitzant-li groomings  i portant-lo a 

l’esquena. Tot seguit la conducta materno-filial és realitzada amb Kala, un 

individu que, com més endavant es veurà, té una predilecció per les cries i un 

gran interès en poder tractar amb elles.  

En les posteriors conductes socials tractades s’observa que la relació entre 

mare i cria és molt significativa, ja sigui en el joc, en els groomings rebuts 

(tractats també com a relació “materno-filial”) i en tots els actes que realitzi la 

cria. Aquesta dependència de la mare anirà perdent-se a mesura que el 

ximpanzé vagi madurant des de la infància (1-5 anys), joventut (5-7 anys) i 

finalment adolescència (7-10 anys). Després dels 10 anys, quan el ximpanzé ja 

és considerat adult, la relació amb la mare no es perd mai, i sempre es 

demostra un respecte envers ella. Com a dada interessant i que recolza 

aquesta hipòtesi cal dir que en les múltiples hores d’observacions que s’han 

realitzat a la naturalesa mai s’ha pogut veure una còpula entre un fill i la seva 

mare, com tampoc una agressió important envers ella (J.Goodall, 1971).   
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Gràfica 6: Subjectes amb els quals Homer realitza Joc Social. Els subjectes han estat endreçats de forma 

descendent segons el nombre de casos observats. Cal puntualitzar que tots els casos de Joc Social 

enregistrats durant les observacions han sigut envers Homer. 

En el joc social s’ha detallat un aspecte que vindrà comentat a la pàgina 

següent. Ara bé, respecte a l’anàlisi de la conducta es pot comentar que un 

altre cop, com ja s’ha observat a la gràfica 5, Homer interactua més amb la 

seva mare que amb cap altre ximpanzé. Amb la següent que més interactua és 

Tibé, doncs és el ximpanzé més jove després de Homer. Negrita, com ja s’ha 

comentat abans, té una relació afiliativa molt gran amb Blanquita, i per tant el 

més probable és que, degut a aquesta bona relació, Blanquita “permeti” que 

Homer estigui més amb Negrita que amb altres membres del grup amb els 

quals no tingui una relació tan satisfactòria. El joc amb Yogui és també una 

dada significativa: el  joc entre mascle i cria també es dóna molt en llibertat, on 

una de les seves funcions és marcar la conducta dels joves ximpanzés, essent 

menys permissius que les femelles en aquest aspecte. En certs casos extrems 

poden arribar a realitzar amenaces i desplegaments agressius (sense mai ferir-

les ni pròpiament agredir-les) per a posar límits als comportaments dels joves.  

El joc amb Obé i Maria no pot ser considerat significatiu ja que tots dos 

ximpanzés estan passant per una situació problemàtica a la seva conducta. El 

primer està sedat i castrat i la segona està patint un distanciament amb la gran 

majoria de membres del grup. Cada individu serà tractat al seu moment. 
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Gràfica 7: Subjectes amb els quals Homer realitza Joc Social abans del naixement de la cria. Els subjectes 

han estat endreçats de forma descendent segons el nombre de casos observats.  

 

El joc social de Homer ha estat tractat amb una especial atenció. Com ja s’ha 

comentat abans, Tibé, la femella més jove del grup, va tenir una cria. El 

comportament de les femelles de ximpanzé canvia radicalment en el moment 

en el que es té la primera cria (J.Goodall, 1971). Tot i ser una mare molt jove 

(tècnicament encara no era considerada adulta) es va registrar aquest canvi 

brusc en la seva conducta i les seves interaccions. Una de les dades més 

significatives d’aquest canvi va ser la quantitat de joc que va realitzar la femella 

amb Homer.  Com es pot observar a la gràfica 7, la quantitat de joc que 

realitzava Homer amb Tibé era considerablement important. Com ja s’ha 

comentat abans, el joc en les cries és una part vital en el seu 

desenvolupament, ja que a part de ser una activitat lúdica és una activitat 

d’aprenentatge. Lògicament Homer interaccionava amb el ximpanzé més jove 

del grup. 

 

Ara bé, en quant Tibé va tenir la cria, automàticament la relació de joc que 

mantenia amb Homer va anar minvant radicalment, com es pot veure a la 

gràfica 8. 
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Gràfica 8: Subjectes amb els quals Homer realitza Joc Social després del naixement de la cria. Els 

subjectes han estat endreçats de forma descendent segons el nombre de casos observats.  

En definitiva això confirma la hipòtesi del canvi de comportament de les 

femelles al tenir la primera cria. Respecte als altres individus de la gràfica, 

s’observa un augment d’aquesta conducta en Blanquita i Negrita (36.0% i 

24.5%). També es veu l’augment del joc amb Vieja (12.7%) molt significativa (i 

més tractant-se d’un ximpanzé ancià). La quantitat de joc amb Yogui es manté 

al mateix nivell (11.5%), mentre que tant Obé com Maria demostren el poc 

interés que tenen en aquesta conducta ja que els seus percentatges respecte 

als de la resta del grup són insignificants. Hi ha una dada, però, que mereix ser 

considerada. Kala, després del naixement de la cria, no va realitzar ni una 

conducta de joc amb Homer. A falta d’un seguiment total de les interaccions 

entre Kala i Homer, sembla que es pot intuir una possible pèrdua d’interès 

envers Homer degut al naixement de la cria de Tibé.  

En conclusió, després de l’anàlisi de les interaccions de joc social i relacions 

materno-filials amb els altres individus es fa palesa de la (encara) dependència 

que té Homer de la seva mare. La bona relació amb Negrita, un individu que té 

una excel·lent relació amb la resta del grup (4.1.3. Anàlisi conductual de 

Negrita). El joc amb el següent individu més jove (Tibé), tot i el naixement de la 

cria, segueix donant-se. Per tant es demostra que aquesta conducta és 

necessària en el desenvolupament d’un ximpanzé que encara no és adult tant 

per a aprendre com per a iniciar les bones relacions amb altres individus des de 

ben joves. 
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Nom de l’individu: NEGRITA 

 
 

 
PAD (Patró d’Activitat Diària)

 
Freqüència 

 
% 

 
% Acumulat 

Alimentació 467 32.5 32.5 
Grooming 

Fer Grooming 
Rebre Grooming 

271
139 
132

18.9
51.3 
48.7

51.4 

Interacció amb el Públic 270 18.8 70.2 
Locomoció 241 16.8 87.0 
Joc Social 82 5.7 92.8 
Materno-Filial 46 3.2 96.0 
Vigilància 31 2.2 98.1 
Joc Individual 10 0.7 98.8 
Vocalització d’Alarma 9 0.6 99.4 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Agressivitat 8 0.6 100.0 
 

Taula 6: Taula de les freqüències de la variable conducta de l’individu Negrita. S’han especificat les microcategories de 
certes conductes. La primera columna correspon a les freqüències absolutes observades de cada conducta. La segona 
correspon al  seu  percentatge (la seva freqüència relativa) i la tercera és el percentatge acumulat de cada conducta. 
S’han ordenat les conductes per ordre descendent de freqüències. 

 

Com s’observarà també a l’anàlisi d’altres membres del grup, Negrita sembla 

ser un ximpanzé molt ben integrat. Els motius seran vistos posteriorment. En 

quant al seu PAD, es pot tornar a observar que, com passa amb la majoria de 

membres del grup, l’alimentació és la conducta més important per a aquest 

ximpanzé (32.5%). Per aquest fet el Zoo hauria d’estar molt satisfet ja que 

indica que l’estat del ximpanzé és saludable (sempre i quan no realitzi activitats 

poc comunes en un ximpanzé en captivitat). La següent activitat més important 

per a Negrita és el grooming, amb una curiositat, i és que és gairebé idèntica la 

quantitat de grooming realitzat (51.3%) que de fet (48.7%). Més endavant es 

tractarà aquesta quasi igualtat en aquesta conducta. Aquest fet de la gran 

participació en la conducta grooming (fent i rebent) fa arribar a la conclusió de 

que es tracta d’un individu molt ben integrat. A més la gran varietat d’individus 

amb qui realitza aquesta conducta només fa que reforçar aquesta integració. 

Després de la conducta afiliativa grooming es troba la conducta no desitjable de 

interacció amb el públic (18.8%). Aquesta conducta sempre té la finalitat de 

demanar menjar al públic, ja sigui cridant l’atenció amb gestos, crits i/o 

moviments varis. 
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La següent conducta és la locomoció a la instal·lació, una altra conducta típica 

en els ximpanzés tant en captivitat com en llibertat. El principal motiu de la 

elevada locomoció dels ximpanzés seria la necessitat d’anar a recol·lectar 

aliments o bé realitzar les conegudes migracions en una selva (J.Goodall, 

1971). Evidentment al Zoo no els cal realitzar llargues caminades per a buscar 

aliment o buscar un lloc on descansar, però tot i això es desplacen molt, el que 

fa entendre que és una conducta que perdura als ximpanzés en captivitat. 

Un altre fet que indica que Negrita està ben integrada al grup és la gran 

quantitat de joc social que realitza amb Homer. Com s’ha comentat abans, 

Blanquita li “deixa” tenir accés a la cria, i així pot realitzar tant activitats 

materno-filials (3.2%) com joc social (5.7%). Hi ha dos punts més que és 

necessari comentar; el primer és el joc individual que presenta, i és que Negrita 

realitza certes activitats lúdiques mullant-se a la cascada de la instal·lació, així 

com posteriors curses per a eixugar-se. 

 

Gràfica 9: Subjectes que pateixen agressivitat per part de Negrita. Els subjectes han estat endreçats per 
percentatges de forma descendent. El percentatge representa el total de casos observats. 

 

Un altre punt important, i possiblement l’únic que pot ser considerat negatiu en 

la seva conducta és la agressivitat. Curiosament, i com succeeix també a la 

inversa amb Kala (4.1.4 Anàlisi conductual de Kala), la gran majoria de 

conductes agressives (62.5%) per part de Negrita estan dirigides sobre 

aquesta. Així es podria parlar d’una falta de bona relació entre aquests dos 

individus propiciada possiblement per la relació entre  el grup Negrita, Blanquita 

i Yogui, el mascle α (o dominant), i el grup de Kala, Tibé, Maria i Vieja (antiga 

dominant). Aquests petits grups vindran esmentats a l’estudi de Kala. 
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També es pot observar que Yogui (37.5%) rep una part de les agressivitats; 

analitzant el PAD de Negrita es veu que aquest individu no rep ni realitza 

conductes de submissió, així doncs podria tractar-se d’una agressivitat per a 

evitar una conducta de dominància emesa per Yogui. 

Però on realment s’observa la bona relació de Negrita amb la resta del grup és 

amb els groomings, especialment en els rebuts. Tot i això primer s’analitzaran 

els realitzats. 

  

Gràfica 10: Subjectes que reben grooming de Negrita. Els subjectes han estat endreçats per 
percentatges de forma descendent. El percentatge representa el total de casos de la microcategoria. 

 

Com s’observa a la gràfica superior, Negrita realitza una gran quantitat de 

grooming envers Tibé (71.4%). Ara bé, el més sorprenent és que aquesta gran 

quantitat de grooming no varia entre abans i després del naixement de la cria. 

Així doncs, i si es té en compte que a Tibé la seva actitud infantil li causava 

problemes amb altres individus, es pot comprendre que Negrita podria tractar-

se d’un element germanitzador dintre del grup, intentant integrar a la jove 

femella amb els seus companys. A més es pot veure que fa grooming a tots els 

individus excepte al mascle dominant, i en una quantitat força semblant (a 

excepció, òbviament, de Tibé). Per tot això es pot afirmar que Negrita busca la 

interacció amb el grup i, a excepció de Tibé, no fa distincions sobre a qui li fa el 

grooming. Ara bé, si s’observa el gràfic del grooming  rebut per Negrita es 

poden extreure certes conclusions encara més significatives.  
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Gràfica 11: Subjectes que realitzen grooming envers Negrita. Els subjectes han estat 
endreçats per percentatges de forma descendent. El percentatge representa el total 
de casos de la microcategoria. 

Blanquita, a la qual Negrita considera “germana” (com ja s’ha explicat abans) 

és la que més grooming li fa (29.3%). Kala també té una bona relació en quant 

al grooming (26.3%), tot i que ja que Kala (com s’observarà més endavant) és 

un ximpanzé que en realitza molt a tots els individus. Un punt interessant és la 

bona quantitat de grooming que rep Negrita per part d’Obé (23.3%). Com ja 

s’ha comentat, Obé té molts problemes emocionals (és molt inestable) i a més 

està sedat, castrat i medicat. Doncs si Negrita rep molt grooming d’un ximpanzé 

amb tants problemes vol dir que aquesta és un ximpanzé que possiblement li 

inspiri “confiança” o almenys pau i tranquil·litat, que és tot el que pot cercar un 

animal en aquest estat. En definitiva, una actitud molt germanitzadora per part 

de Negrita. El grooming  fet per Tibé (19.5%) se sobreentén que és per 

reciprocitat. Per acabar, és notable la absència de grooming amb Yogui, ja sigui 

fet o rebut. Això demostra la nul·la relació (no ha de ser confós amb dolenta) 

entre aquests dos individus. Un altre factor que indica aquesta estancada 

relació és la també absència de submissions de Negrita a Yogui. Ara bé, 

aquesta manca de relació amb el mascle α no fa variar la seva actitud respecte 

als altres membres del grup, com demostra la varietat d’interaccions socials 

que realitza. 

Totes aquestes dades fan entendre que Negrita és un ximpanzé que té una 

actitud pacificadora i germanitzadora dins del grup.  
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 Nom de l’individu: KALA 

 
 

 
PAD (Patró d’Activitat Diària)

 
Freqüència 

 
% 

 
% Acumulat 

Alimentació 447 29.8 29.8 
Locomoció 354 23.6 53.4 
Interacció amb el Públic 297 19.8 73.2 
Grooming 

Fer Grooming 
Rebre Grooming 

292 
197 
95 

19.5 
67.6 
32.4 

92.7 

Materno-Filial 39 2.6 95.3 
Joc Social 24 1.6 96.9 
Vigilància 18 1.2 98.1 
Vocalització d’Alarma 12 0.8 98.9 
Dominància/Submissions 

Dominància 
Submissió 

10 
2 
8 

0.7 
20.0 
80.0 

99.6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Agressivitat 6 0.4 100.0 
 

Taula 7: Taula de les freqüències de la variable conducta de l’individu Kala. S’han especificat les microcategories de 
certes conductes. La primera columna correspon a les freqüències absolutes observades de cada conducta. La segona 
correspon al  seu  percentatge (la seva freqüència relativa) i la tercera és el percentatge acumulat de cada conducta. 
S’han ordenat les conductes per ordre descendent de freqüències. 

El Patró d’Activitat Diària de Kala indica que la seva conducta presenta poques 

variacions, ja que el 92.7% de la mateixa suposa només 4 categories per a 

aquesta variable. Tot i això no s’han de menysprear les altres ja que ajudaran a 

entendre millor aquest individu. Però començant per les activitats més 

freqüents, s’observa que com a la majoria d’individus del grup la conducta 

alimentació és la més important. Continuant l’ordre descendent de freqüències 

es pot observar la locomoció (23.6%). Kala és la filla de Vieja, per la qual cosa 

no és d’estranyar que molt sovint la segueixi o simplement vagi on es troba la 

seva mare (i aquí es reafirma la teoria de la importància del vincle mare-fill/a). 

La interacció amb el públic (19.2%) és una conducta no desitjable i en la seva 

totalitat per a demanar aliment. Un punt important en la conducta de Kala seria 

la gran quantitat de grooming que presenta (19.5%), i si s’especifica més, la 

gran quantitat de grooming que realitza (67.6% del total d’aquesta conducta). 

Això és un bon indicador de la seva elevada presència en les conductes socials 

del grup. Més endavant es veuran els ximpanzés amb qui interacciona. 

Un altre fet important en aquest individu és la conducta materno-filial que 

presenta (2.6%). Com ja s’ha observat, Kala és un ximpanzé que està molt 
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interessat en l’aprenentatge materno-filial i en la interacció amb les cries. 

Primerament va tractar molt amb Homer i actualment té molta interacció amb 

Tibé, mare d’una nova cria. Aquest gran interès en aquests infants és degut a 

que Kala no té encara descendència i es tractaria d’un aprenentatge de cara a 

la seva futura maternitat. Per a confirmar aquesta hipòtesi sobre l’instint 

materno-filial de Kala es poden observar les interaccions afiliatives de 

grooming, que donen una clara imatge de la relació afectiva entre els membres 

del grup. Primerament s’observa el grooming rebut per Kala, ja que després es 

farà un estudi comparatiu sobre aquesta conducta realitzada per Kala abans i 

després del naixement. 

Gràfica 12: Subjectes que realitzen grooming envers Kala. Els subjectes han estat endreçats per 
percentatges de forma descendent. El percentatge representa el total de casos de la microcategoria. 

Com es pot observar, Maria és la gran emissora del grooming envers Kala 

(45.26%). El motiu possiblement sigui que tots dos individus han nascut al Zoo 

de Barcelona i per tant han anat forjant la seva bona relació des de fa molts 

anys. El següent individu és Yogui (30.53%). Era d’esperar pel següent motiu: 

Kala i Yogui han passat molt temps junts en una “relació de companyia o 

afecte”, que també es dóna a la naturalesa (J.Goodall, 1971). També Tibé rep 

una bona quantitat de groomings (11.58%), possiblement deguts al naixement 

de la cria (pel fet de l’aprenentatge de la conducta materno-filial abans 

esmentat). La interacció amb Negrita (11.58%) és força previsible ja que 

Negrita és un individu molt ben integrat al grup (4.1.3. Anàlisi conductual de 

Negrita). I finalment, el poc grooming rebut per part de la seva mare Vieja 

(4.21%) era també d’esperar, ja que a l’avançada edat de Vieja el que pot voler 

aquest individu és única i exclusivament repòs. 
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Gràfica 13: Subjectes que reben grooming de  Kala. Els subjectes han estat endreçats alfabèticament. El percentatge 
representa el total de casos de la microcategoria. En color blau la quantitat de grooming realitzat abans del naixement, i 
en color vermell el grooming posterior. 

El tema que es tractarà ara és la relació entre Kala i Tibé abans i després del 

naixement de la cria i altres dades significatives de la gràfica. Observant les 

dades d’abans del naixement (color blau) a la gràfica 13, és molt significatiu 

que Kala no va realitzar cap grooming envers Tibé fins el naixement. 

Concretament, Yogui és el receptor de la majoria de groomings emesos per 

Kala (63.2%), degut a que la “relació d’afecte” entre aquests dos individus que 

abans s’ha comentat es va veure sobretot als inicis de l’estudi. Vieja i Obé 

rebien una bona quantitat de grooming; Vieja degut al vincle mare-fill/a, i Obé 

possiblement a que han estat al mateix grup des de que eren cries.  

Ara bé, observant les dades de després del naixement es pot afirmar que la 

hipòtesi de l’instint materno-filial en Kala és correcta. Des de que neix la cria 

Tibé passa a ser la gran receptora dels groomings de Kala (41.0%), sobretot 

per a que en un futur pugui tenir accés a la cria. A part es dóna el fet de 

germandat entre aquestes dues femelles (4.1.5. Anàlisi conductual de Tibé) 

gràcies a la qual Kala voldrà practicar per una hipotètica futura cria, aquest cop 

seva. També són notables la exagerada davallada de grooming  rebut per part 

de Yogui (7.1%), doncs van deixar d’anar “junts”, i el començament del 

grooming amb Negrita (conciliador, després de les baralles que més endavant 

s’analitzen). En qualsevol cas, la hipòtesi sobre la perdurabilitat del vincle 

mare-fill/a ha estat confirmada. 
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Gràfica 14: Subjectes que pateixen agressivitat per part de Kala. Els subjectes han estat 
endreçats de forma descendent segons el nombre de casos observats. 

Altres aspectes d’interacció interessants són la agressivitat i les submissions. 

En el primer apartat cal comentar que hi ha una estranya situació entre Kala i 

Negrita. Aquestes dues femelles realitzen actes mutus d’agressivitat. És difícil 

assegurar-ne el motiu, però aquest pot ser intuït: el grup de ximpanzés està 

realment agrupat en dues parts; una part són els ximpanzés que han vingut de 

decomís com Blanquita, Yogui (mascle α) i Negrita, i una altra part en la qual es 

troben Vieja (antiga femella dominant), Kala i Tibé (filla “adoptiva”). Doncs bé, 

ara Blanquita té una 

relació afectiva important 

amb Yogui, a part que té 

una gran influència en el 

grup gràcies a que té una 

cria. I Negrita acompanya 

molt sovint a Blanquita. 

Kala es podria dir que 

està en la situació 

oposada. Així doncs es 

podria estar donant una 

situació de gelosia entre 

aquestes dues femelles, ja que les agressions són recíproques. En quant a les 

submissions (Gràfica 15), ja s’han comentat que Kala és un ximpanzé que 

participa molt activament en les tasques socials del grup. En la seva època de 

“relació afectiva” amb Yogui, s’observa que es va sotmetre molt al poder del 

mascle α (88.89%). També cal considerar que Blanquita ha exercit dominància 

sobre Kala (11.11%).  
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Nom de l’individu: TIBÉ 

Durant l’estudi Tibé tingué una cria (08.06.2007), així que s’ha considerat més 
interessant realitzar dues taules PAD per a demostrar el canvi que pateixen les 
femelles en quant tenen la primera cria, a més de veure la progressió del 
caràcter d’aquest individu 
 
 
PATRÓ D’ACTIVITAT DIÀRIA ABANS DEL NAIXEMENT DE LA CRIA 

 
PAD (Patró d’Activitat Diària) 

 
Freqüència 

 
% 

 
% Acumulat 

Locomoció 193 34.5 34.5 
Alimentació 189 33.8 68.2 
Interacció amb el Públic 78 13.9 82.1 
Grooming 

Fer Grooming 
Rebre Grooming 

59
22 
37

10.5
37.3 
62.7

92.7 

Joc Social 21 3.8 96.4 
Vigilància 13 2.3 98.8 
Vocalització d’Alarma 5 0.9 99.6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Agressivitat 2 0.4 100.0 
 
 
PATRÓ D’ACTIVITAT DIÀRIA TOTAL 

 
PAD (Patró d’Activitat Diària) 

 
Freqüència 

 
% 

 
% Acumulat 

Grooming 
Fer Grooming 
Rebre Grooming 

435
78 

357

22.4
18.0 
82.0

22.4 

Materno-Filial 427 22.0 44.4 
Alimentació 402 20.7 65.1 
Locomoció 301 15.5 80.6 
Interacció amb el Públic 297 15.3 95.9 
Joc Social 57 2.9 98.8 
Vigilància 13 0.7 99.5 
Vocalització d’Alarma 7 0.4 99.8 
Agressivitat 2 0.1 99.9 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Submissions 1 0.1 100.0 
 

Taules 8 i 9: Taules de les freqüències de la variable conducta de l’individu Tibé. S’han especificat les microcategories 
de certes conductes. La primera columna correspon a les freqüències absolutes observades de cada conducta. La 
segona correspon al  seu  percentatge (la seva freqüència relativa) i la tercera és el percentatge acumulat de cada 
conducta. S’han ordenat les conductes per ordre descendent de freqüències. 

No seria d’un gran interès comentar a fons el primer PAD, però si que servirà 

per a demostrar el canvi  entre les conductes (tant pròpies com rebudes).  

Primerament cal comentar que Tibé abans del naixement de la cria era un 

ximpanzé força infantil. Tot i que tenia una relació de joc amb Homer, aquesta 

era de les poques interaccions socials que feia; típica conducta dels individus 

joves, només pensen en jugar (J.Goodall, 1971).  El grooming el dirigia, com 

posteriorment es veurà, a 3 individus única i exclusivament, i a part en un 
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percentatge molt petit (10.5%). A més, no realitzava conductes materno-filials 

envers Homer (única femella que no ho ha fet en tot l’estudi, degut a aquest 

tracte de companys de joc que tenien). La immaduresa que presentava Tibé 

abans del naixement de la cria feia que la seva situació al grup no fos pas la 

més còmoda. Tenia un caràcter insegur, confirmat per la gran quantitat de 

locomoció (34.5%) que realitzava, la qual es tracta d’un percentatge enorme 

respecte als seus companys. Així doncs i resumint, es pot dir que 

interaccionava només amb tres ximpanzés adults (i Homer) i que ho feia només 

un 10.5% del seu temps. La resta del dia realitzava activitats solitàries com 

locomoció, alimentació i demanar menjar al públic. 

Ara bé, en el moment en que tingué la cria tot va canviar en Tibé, reafirmant la 

hipòtesi de l’arribada a la maduresa (ha de passar d’una conducta totalment 

infantil a la necessitat de tenir cura de la seva cria) de les femelles al tenir el 

primer infantament, tant en captivitat com succeeix en llibertat (J.Goodall, 

1971). Es pot observar al seu PAD general que el grooming (22.4%) passa a 

ser la seva activitat més important, i puntualitzant més encara, el grooming 

rebut. Això té una raó òbvia, i és que alguns individus opten per comportar-se 

millor amb la femella i d’altres voldran tenir accés a la cria en un futur; així 

doncs es veuen en “l’obligació” de tractar bé a la mare. Més endavant 

s’analitzen els diferents tipus d’individus i la seva relació. La següent conducta 

és la materno-filial (22.0%), que torna a ser molt lògica ja que a partir del 

naixement  de la cria la femella passa a dedicar-se la majoria del temps a la 

mateixa (tot i tractar-se d’una mare jove i novella). Es veu també que passa a 

ser un ximpanzé més estacionari (amb menys locomoció, 15.5%). La quantitat 

de joc social (sempre envers Homer) es redueix, lògicament, ja que al haver 

tingut una cria i haver de portar-la sempre a sobre (encara passarà molt temps 

fins a que la deixi caminar) ha d’anar molt en compte de que no pateixi cops. 

També s’observa que és un ximpanzé que participa poc en els moments 

d’agressivitat (0.2%) i tampoc vigila gaire (0.7%), doncs encara es jove i 

aquestes conductes no són típiques a ximpanzés que no són adults. Cal 

recordar que Tibé encara té 9 anys i per tant no se la pot considerar com a tal 

(J. Goodall, 1971) però a mesura de que maduri com a mare ho farà també 

com a ximpanzé. 
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Gràfica 16: Gràfica comparativa entre els subjectes que reben grooming de Tibé. Els subjectes han estat endreçats 
alfabèticament. El percentatge representa el total de casos de la microcategoria. En color blau la quantitat de 
grooming realitzat abans del naixement, i en color vermell el grooming posterior. 

L’estudi del grooming realitzat per Tibé s’ha volgut fer de manera comparativa 

ja que s’ha considerat molt interessant veure la progressió d’interaccions 

d’aquest ximpanzé en relació al naixement de la cria. Com es pot observar, 

abans del naixement de la cria Tibé només realitzava grooming a Maria 

(14.3%), a Vieja un 21.4% (la seva “mare” adoptiva ja que en quant va arribar al 

Zoo, Vieja va tractar-la com si fos una mare, és a dir, realitzant-li totes les 

conductes materno-filials esperades en una mare), i en major quantitat Negrita 

(64.3%), l’element germanitzador del grup. A excepció a Vieja, els altres 2 

individus no tenen una gran importància a la jerarquia social del grup, i això 

dóna a entendre que Tibé tenia una posició realment baixa dintre del grup. 

Ara bé, després del naixement de la cria Tibé és veu més interessada en 

realitzar molts groomings de forma recíproca a altres ximpanzés (mecanisme 

per aconseguir crear bons vincles amb el grup). Ara es pot observar que qui 

més en rep és Obé (46.9%), la qual cosa no deixa de sorprendre si es 

considera que és un individu amb poca activitat física. Negrita segueix rebent-

ne bastant (26.5%), que com ja s’ha vist a les seves interaccions es relaciona 

amb tots els ximpanzés però especialment amb Tibé. Vieja i Maria deixen de 

rebre grooming per part de Tibé, la primera perquè va començar a decaure i 

preferia passar el temps en repós i la segona perquè va començar a aïllar-se 

del grup. Per acabar es veu el 17.2% recíproc a Kala, la qual vol obtenir, 

gràcies a la condició de “germana de mare”, accés a la cria, i Blanquita (9.4%). 

Però les dades realment interessants es veuran en “rebre grooming”. 
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Gràfica 17: Gràfica comparativa entre els subjectes que fan grooming a Tibé. Els subjectes han estat endreçats 
alfabèticament. El percentatge representa el total de casos de la microcategoria. En color blau la quantitat de 
grooming realitzat abans del naixement, i en color vermell el grooming posterior. 

Com ja s’ha comentat, el fet veritablement interessant és el grooming rebut per 

Tibé. Abans del naixement de la cria, Negrita es dedicava a la gran part 

d’aquesta tasca (73.0%), Obé també li’n feia molt, 24.3% (considerant el seu 

mal estat). Per acabar la seva “mare” adoptiva li realitzava un 2.6%.  

Ara bé, després del naixement de la cria, es veu l’interessant 30.3% d’Obé, la 

qual cosa fa entendre que Obé és un ximpanzé (com es veurà al seu anàlisi 

conductual) el qual manté una molt bona relació amb les femelles, i ara Tibé 

passa a ser una femella important gràcies a la cria. El 27.1% de Vieja és 

rellevant si  es considera que Vieja, al assumir la seva condició de “mare” 

adoptiva, sent la necessitat d’estar atenta a la seva “filla”. Ara bé, el grooming 

realment interessant (i interessat) és el realitzat per Kala (23.1%). Com ja s’ha 

esmentat, Kala sent una especial afecció a les cries, possiblement deguda a 

l’intent d’aprenentatge materno-filial (J.Goodall, 1971). En tot cas, aquest 

grooming es pot emmarcar d’interessat ja que en un futur voldrà ser la primera 

en obtenir accés a la cria, com ja s’ha comentat, gràcies a la condició de 

“germanes de mare”. Per acabar caldria comentar que tot i la gran davallada 

del grooming realitzat per Negrita (17.8%), aquest segueix representant un bon 

percentatge. Com a dada interessant caldria comparar el grooming realitzar per 

Yogui (0.9%) amb el d’Obé (30.3%), on es veu i es comprèn el perquè 

d’aquesta bona relació d’Obé amb les femelles i el poc interès que desperta 

Yogui entre elles. En definitiva es pot afirmar que el naixement d’una cria, com 

ja succeeix en llibertat (J.Goodall, 1971., afecta tant la conducta com el nivell 

social de la mare en el grup. 
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Nom de l’individu: VIEJA 

 
 

PAD (Patró d’Activitat Diària)
 

Freqüència 
 

% 
 

% Acumulat 
Alimentació 402 31.1 31.1 
Interacció amb el Públic 279 21.5 52.6 
Locomoció 273 21.1 73.7 
Grooming 

Fer Grooming 
Rebre Grooming 

180
99 
81

13.9
55.0 
45.0

87.6 

Vigilància 109 8.5 96.1 
Joc Social 38 2.9 99.0 
Vocalització d’Alarma 8 0.6 99.6 
Agressivitat 3 0.2 99.8 
Materno-Filial 1 0.1 99.9 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Submissió 1 0.1 100.0 
 

Taula 10: Taula de les freqüències de la variable conducta de l’individu Vieja. S’han especificat les microcategories de 
certes conductes. La primera columna correspon a les freqüències absolutes observades de cada conducta. La segona 
correspon al  seu  percentatge (la seva freqüència relativa) i la tercera és el percentatge acumulat de cada conducta. 
S’han ordenat les conductes per ordre descendent de freqüències. 

 

 

La conducta més present en Vieja és l’alimentació (31.1%), com ja succeeix 

amb els altres membres del grup. Una altra dada significativa és la 

elevadíssima quantitat d’interacció amb el públic (21.5%). A més, cal esmentar 

que aquesta conducta és comú en tots els ximpanzés i la seva finalitat (excepte 

en Homer) és demanar menjar. Cal destacar que aquesta conducta no 

desitjable és la segona conducta més present al PAD de Vieja. Pel que fa al 

grooming, és interessant veure de qui són els receptors d’aquesta conducta. 

Això serà tractat a la pàgina següent.  

En aquest PAD també són interessants el baix nivell de submissions (0.1%), 

actes d’agressivitat (0.2%), i és significatiu el joc social, ja que indica que tot i 

tractar-se d’un individu molt vell encara té activitat i energia suficient per 

afrontar una sessió de joc amb un individu jove. 
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L’anàlisi del grooming realitzat per Vieja desvela la gran afecció que sent per 

Tibé (84.8%), la seva “filla adoptiva” (4.1.5. Anàlisi conductual de Tibé). A una 

importantíssima “distància” es troben els tres individus nascuts al Zoo, que són 

Maria (8.1%), Kala 

(4.0%) i Obé 

(negligible). També és 

significativa la absència 

d’aquesta conducta 

envers els altres 

membres no nascuts al 

Zoo (com succeeix amb 

Blanquita). 

 El grooming rebut per 

Vieja presenta només 

dos variants notables: Maria no en realitza envers Vieja, i Negrita, el membre 

germanitzador, li realitza un bon percentatge (14.8%) no recíproc. En aquest 

cas, Kala és qui més grooming realitza a Vieja (45.7%), degut a que és la seva 

filla (així es confirma la hipòtesi de la bona relació mare-fill/a durant tota la 

vida). Obé (29.6%) 

també li’n realitza, la 

causa del qual pot ser 

possiblement que 

aquest membre encara 

la respecti com una líder 

i sigui una manera de 

no acceptar a Yogui (cal 

recordar la condició de 

líder del grup que tingué 

Vieja en un passat). Per 

acabar, és notable la 

poca quantitat de 

grooming que fa Tibé (8.6%) comparant-la amb la que rep per part de Vieja. 
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Nom de l’individu: MARIA 

 
 

 
PAD (Patró d’Activitat Diària)

 
Freqüència 

 
% 

 
% Acumulat 

Alimentació 511 40.0 40.0 
Interacció amb el Públic 275 21.6 61.6 
Locomoció 244 19.1 80.7 
Grooming 

Fer Grooming 
Rebre Grooming 

195
107 
88

15.3
54.8 
45.2

96.0 

Vigilància 29 2.3 98.3 
Agressivitat 10 0.8 99.1 
Vocalització d’Alarma 5 0.4 99.5 
Materno-Filial 4 0.3 99.8 
Joc Social 2 0.2 99.9 

  

1

  
  
  
  
  
  
  
  

Submissions 1 0.1 00.0 
 

Taula 11: Tau ies de la variable conducta de l’individu Maria. S’han especificat les microcategories de 
ertes conductes. La primera columna correspon a les freqüències absolutes observades de cada conducta. La segona 

correspon al  seu  percentatge (la seva freqüència relativa) i la tercera és el percentatge acumulat de cada conducta. 

 

el posterior anàlisi d’interaccions farà 

perquè del malestar de Maria en el grup. 

la de les freqüènc
c

S’han ordenat les conductes per ordre descendent de freqüències. 

 

El Patró d’Activitat Diària de Maria i 

comprendre que la situació de Maria en el grup possiblement no sigui la més 

desitjable. Primerament cal comentar que quatre conductes ocupen el 96% de 

la seva activitat diària. La alimentació (40.0%) té un paper fonamental ja que 

ocupa més d’un terç del seu temps en aquesta activitat. La següent conducta 

és no desitjable i es tracta de la interacció amb el públic, que curiosament 

utilitza per a demanar més menjar (21.6%). Tot seguit s’observa la locomoció 

(19.1%), i la següent conducta es el grooming (15.3%), el qual presenta un 

detall curiós, i és la poca varietat de ximpanzés amb qui interactua. A més es 

tracta d’un ximpanzé que realitza forces actes d’agressivitat (1.2%), ja sigui 

agressivitat pròpiament dita o defensives (vocalitzacions d’alarma) . Cal 

destacar també que participa molt poc en el joc social (que en tots el casos de 

tots els ximpanzés és envers Homer), i també té una nul·la participació en les 

interaccions de dominància amb la resta del grup. Tot seguit, analitzant les 

interaccions amb el grooming i les agressivitats, i així podrem comprendre el 
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Gràfica 20: Subjectes que reben grooming de Maria. Els subjectes han estat endreçats per 
percentatges de forma descendent. El percentatge representa el total de casos de la microcategoria. 

Si s’analitza detalladament el grooming  realitzat per Maria es ot observar que 

Obé (u  de 

és molt petita (almenys la variabilitat d’individus amb qui 

n ximpanzé el qual està castrat, sedat i medicat) s’emporta el 63.5%

les conductes afiliatives de Maria. Una altra curiositat és que el segon individu 

que rep més grooming sigui Kala (24.3%). D’aquests dos groomings s’extrau 

una dada molt significativa, i és que un 87.8% de les interaccions de grooming 

que realitza Maria són envers individus nascuts al Zoo amb els quals ha 

conviscut molts anys. No es pot afirmar amb tota seguretat que senti aversió 

envers els ximpanzés no nascuts al Zoo, però observant que el següent 

ximpanzé en rebre grooming és el mascle α (7.5%) i ja l’últim individu en 

rebre’n és Negrita (4.67%), que curiosament és un ximpanzé molt ben entregat 

al grup, fa pensar que algun fet (i possiblement important com veurem a la 

gràfica d’agressivitat) fa que Maria no se senti gens còmoda dins del grup del 

Zoo de Barcelona. 

Ara bé, tot i que realment la freqüència de grooming realitzat envers altres 

membres del grup 

interacciona), cal dir que de la gràfica de groomings realitzats es desprèn una 

situació preocupant per a aquest individu. Com ara es podrà observar, segueix 

havent-hi una quasi exclusivitat d’aquesta conducta amb els ximpanzés nascuts 

al Zoo. Així doncs es pot afirmar que es podria tractar d’un grooming recíproc 

però que la podria aïllar perillosament de la resta del grup. 
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Gràfica 21: Subjectes que realitzen grooming envers Maria. Els subjectes han estat endreçats per 
percentatges de forma descendent. El percentatge representa el total de casos de la microcategoria. 

 

Com de 

groomings realitzats (gràfica 20). Obé segueix sent (i fins i tot més encara) 

 

 es pot observar, aquesta gràfica seria perfectament comparable a la 

l’individu que interacciona en major quantitat amb Maria (65.9%). I tot seguit, 

com ja succeïa abans, Kala (14.7%). Així doncs en aquest cas un 80.6% de les 

conductes de grooming realitzades envers Maria són per part del grup de 

ximpanzés nascut al Zoo. Tibé, que com ja s’ha comentat (4.1.5. Anàlisi 

Conductual de Tibé) té una bona relació amb Maria (10.2%) i després un altre 

individu que li fa groomings és el més estable en interaccions, Negrita (4.5%).  

Després d’analitzar les dues gràfiques referents al grooming de Maria, 

s’extreuen certes dades interessants que seran esmentades a continuació:

El grooming és inexistent amb Blanquita, la qual cosa només pot fer pensar en 

una relació distant. Blanquita també pateix aquest distanciament amb Vieja. En 

conclusió, es podria extreure una conclusió lògica sobre aquest distanciament 

sinó fos perquè Maria tampoc interacciona amb Vieja. Així doncs es fa palesa 

de l’aïllament de Maria respecte grup, tenint en compte que no es relaciona 

amb les dues femelles de més influència (tant en el passat com en el present) 

al grup. 
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Gràfica 22: Subjectes que pateixen agressivitat per part de Maria. Els subjectes han estat endreçats per 
percentatges de forma descendent. El percentatge representa el total de casos observats. 

 

Tot seguit es comentarà la interacció amb Yogui, el qual té una estranya relació 

amb Maria. A la gràfica 22, si no es tenen en compte les agressivitats envers 

Kala i Obé, s’extreu que Yogui (mascle α) s’emporta el 70.0% de les conductes 

agressives del grup. En molts casos han estat observats atacs espontanis per 

part de la femella i sense aparent provocació (aprofitant-se de la seva gran 

envergadura física) al mascle dominant. Aquest curiosament agredeix a Obé, el 

mascle amb el qual Maria té una millor relació afiliativa. Possiblement es podria 

parlar d’una actitud defensiva i col·laboradora amb Obé. Però el que està 

realment succeeix és que possiblement per aquest motiu (i per la impossibilitat 

d’Obé d’aconseguir arribar a dominar el grup) estigui quedant apartada del grup 

que respecta el mascle α.  
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Nom de l’individu: YOGUI 

 
 

 
PAD (Patró d’Activitat Diària)

 
Freqüència 

 
% 

 
% Acumulat 

Alimentació 450 27.3 27.3 
Locomoció 406 24.6 51.8 
Vigilància 273 16.5 68.4 
Interacció amb el Públic 257 15.6 83.9 
Grooming 

Fer Groomi
Rebre Groo

ng 
ming 

143
88 
55

8.7
61.5 
38.5

92.6 

Joc Social 54 3.3 95.9 
Agressivitat 98.0 35 2.1
Dominància/Submissions 

Dominància 
Submissió 

30
26 
4

1.8
79.0 
21.0

99.8 

  

1

  
  
  
  
  
  
  
  

Vocalització d’Alarma 3 0.2 00.0 
 

Taula 12: Tau riable conducta de l’individu Y ui. S especificat les microcategories de 
ertes conductes. La primera columna correspon a les freqüències absolutes observades de cada conducta. La segona 

correspon al  seu  percentatge (la seva freqüència relativa) i la tercera és el percentatge acumulat de cada conducta. 

 clarament marcat per el seu intent 

taurat en el grup, i poc a poc 

anirà aconseguint (presumiblement) la dominància del grup (que en el passat 

tenia Vieja). La quantitat de grooming (8.7%) informa del nivell d’afinitat entre 

la de les freqüències de la va og ’han 
c

S’han ordenat les conductes per ordre descendent de freqüències. 

 

El Patró d’Activitat Diària de Yogui està

d’assolir la condició de mascle dominant (o mascle α). Això és veu reflectit en 

que realitza moltes més dominàncies que no pas submissions. Primerament 

s’observa que un altre cop la conducta alimentació (27.3%) té una importància 

enorme en la vida de qualsevol ximpanzé en captivitat i en llibertat. Els alts 

nivells de locomoció (24.6%) i de vigilància (16.5%) són comparables als que 

mostren els mascles en llibertat (J.Goodall, 1971). I és que part de la conducta 

de locomoció pot ser considerada com a “patrullar” per la instal·lació, quan 

Yogui camina vorejant els límits de la instal·lació, una conducta típica en els 

mascles α (també succeeix en llibertat però patrullen per tota una zona de la 

selva). I la vigilància també pot ser equiparada a estar atent al grup. La següent 

conducta és la no desitjable interacció amb el públic (15.6%) per a demanar 

aliment, la qual cosa és un fet preocupant perquè descompensa la dieta 

preestablerta i equilibrada que tenen els animals.  

Tot i això es pot considerar que  Yogui està ben ins
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individus, i en aquest cas és extremadament baix. Els groomings en llibertat 

tenen habitualment intencions afiliatives d’altres ximpanzés com ara aliances 

entre mascles per a obtenir poder (J. Goodall, 1971). Com que en el grup 

només es troben 2 mascles, una aliança d’aquest tipus no tindria cap sentit. El 

joc social en la seva totalitat és dirigit cap a Homer (3.3%), i s’entén que Homer 

busqui joc amb l’únic mascle capaç de jugar amb ell (al·ludint l’estat d’Obé). 

Com ja s’ha esmentat abans, les conductes agressives (2.1%) i de dominància 

(1.8%) ocupen una part important en la conducta de Yogui, la qual cosa ve a 

reafirmar les seves intencions de dominància.   

 

Gràfica 23: Subjectes que pateixen agressivitat per part de Yogui . Els subjectes han estat 
endreçats per percentatges de forma descendent. El percentatge representa el total de casos 
observats. 

 

Les nvers Obé 

(62.8%) (succeeix també el cas contrari, Obé envers Yogui). Aquest fet és 

aquests han de deixar ben clar qui té el 

conductes agressives estan dirigides en la seva majoria e

degut a la rivalitat típica entre mascles, 

poder. L’altre 25.7% d’agressivitats solitàries tenen la finalitat de demostrar el 

seu poder a tot el grup o bé són reaccions agressives a un fet extern al grup. 

Aquestes agressivitats també són anomenades “displays agressius”. Les altres 

agressions representen un percentatge molt baix i no val la pena que siguin 

considerades.   

41 
 



 

Gràfica 24: Subjectes que reben actes de dominància per part de Yogui. Els subjectes han estat endreçats 
de forma descendent segons el nombre de casos observats. 

En quant als actes de dominància emesos per Yogui  lògicament són emesos a 

les du  es femelles amb les que més està i sent més afinitat per elles, és a dir,

Blanquita (57.7%) i Kala (34.6%). Les altres conductes són respecte a Obé per 

a demostrar la seva superioritat i envers Vieja, possiblement amb la mateixa 

finalitat. 

 

Gràfica 25: Subjectes que reben grooming de Yogui. Els subjectes han estat endreçats per 
percentatges de forma descendent. El percentatge representa el total de casos de la 
microcategoria. 

Tot i que Yogui interactua poc en els aspectes referents al grooming, cal fer un 

anàlisi i per 

en diferents etapes hi ha hagut una interacció d’afecte molt gran entre aquests 

 sobre aquest per veure amb quins ximpanzés estableix més vincle 

quins no sent tanta afinitat. En un principi aquesta gràfica demostra el gran 

interès que té Yogui tant en Blanquita (54.5%) com en Kala (32.9%). I és que 
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individus. Després d’aquestes dues grans receptores, ja es troba que la 

següent es Tibé (4.5%), la qual sempre ha mostrat un interès especial en 

Yogui, però mai va succeir a la inversa. De fet, tot i que Tibé va tenir la cria, el 

grooming de Yogui envers Tibé va seguir sent, com es pot observar, 

extremadament baix. En quant al grooming dirigit a Obé i Maria (3.4% cadascú) 

es pot tractar, presumiblement, d’una actitud conciliadora (cal recordar que són 

els dos únics ximpanzés que agredeixen a Yogui físicament ja que són més 

grans que ell). És un fet molt comú en els ximpanzés en llibertat, sobretot entre 

mascles, ja que després de les múltiples picabaralles per a intentar assolir el 

poder (la majoria de vegades fracassades) la conciliació a base de groomings 

és un fet necessari entre aspirants i mascle α, ja que sinó podrien tenir 

problemes d’acceptació dins la jerarquia social (J. Goodall, 1971). 

Cal destacar que Yogui no fa grooming a Negrita tot i que aquesta és una 

femella que presenta predilecció envers les relacions socials. Com ja s’ha 

observat, Yogui sí que rep grooming   per part de Negrita. Aquestes dades 

tius o bé per a pujar a l’escala 

é que realitz

que Kala té una 

uperar el rol de femella 

donen a entendre que Yogui no té cap interès en particular envers Negrita ni 

aquesta té cap lligam que faci pensar a Yogui que el pot ajudar-lo a mantenir-

se en el poder. Ara bé, en un futur li caldrà mantenir satisfetes a totes les 

femelles per a ser acceptat definitivament com a mascle α, no només a la 

femella més influenciant com és ara Blanquita i a Kala, la filla de la que fou 

femella dominant del grup durant anys. 

Abans d’analitzar el grooming rebut s’ha de fer un incís. Aquesta conducta, 

realitzada envers un mascle α, normalment té una finalitat interessada. Pot 

tractar-se d’intentar establir vincles afec

jeràrquica. A més, un bon percentatge de groomings són deguts a 

reconciliacions després d’un enfrontament.  

A l’hora d’analitzar el gràfic, s’observa que Kala és el ximpanz a la 

major part del grooming envers Yogui (39.6%). Això demostra 

bona relació amb el mascle i, possiblement, vulgui rec

important que tenia abans sent la filla de Vieja. Ara bé, és sabut que Yogui sent 

un especial interès per Blanquita. Aquesta, seguint en la seva línia d’atencions 

materno-filials,  utilitza molt poc temps en relacions afiliatives i per tant no és 
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tan elevat el 

percentatge 

(22.9%) com el de 

Kala. 

Posteriorment es 

troben dos 

ximpanzés dels 

quals s’intueixen 

relacions 

nciliadores, 

especialment 

Maria (18.7%), la 

qual tot i no tenir 

una relació molt 

oberta no pot 

mascle α la 

podria patir una marginació social en el grup. El grooming d’Obé (10.4%) és 

clarament conciliador després de les múltiples baralles observades entre els 

dos mascles. Tant Negrita (6.2%) com Vieja (2.0%) fan un grooming del tot 

desinteressat, ja que a cap dels dos ximpanzés els hi cal assolir un nivell 

jeràrquic més elevat; Negrita per la seva gran afinitat amb Blanquita i Vieja per 

el poder que tingué en un passat. Cal destacar que no rep cap grooming per 

part de Tibé, la qual cosa pot ser una mica preocupant si es té en compte la 

maternitat de la femella. En un futur el nivell jeràrquic de Tibé seguirà pujant 

(com ja va succeir amb Blanquita), i li hauria d’interessar forjar una bona relació 

amb la femella. Així doncs, després d’analitzar el PAD de Yogui se’n pot 

extreure una conclusió molt important: Yogui té la predisposició per a ser 

mascle α (no té competència i té a les femelles influents a favor), però no se’l 

podrà considerar com a tal si no comença a tenir més bona relació amb les 

femelles no tant influents i augmenta el seu percentatge de grooming, ja que és 

molt baix per a ser el mascle α. Només llavors se’l podrà considerar el líder del 

grup (J.Goodall, 1971). 

co

permetre que el 

menyspreï, ja que 
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Nom de l’individu: OBÉ 

 
 

 
PAD (Patró d’Activitat Diària)

 
Freqüència 

 
% 

 
% Acumulat 

Alimentació 412 30.0 30.0 
Grooming 

Fer Grooming 
Rebre Grooming 

324
223 
101

23.6
68.8 
31.2

53.6 

Locomoció 241 17.6 71.2 
Interacció Públic 212 15.4 86.6 
No Present 77 5.6 92.2 
Agressivitat 64 4.7 96.9 
Vigilància 34 2.5 99.3 
Joc Social 4 0.3 99.6 
Submissions 

Dominància 
Submissió 

3
2 
1

0.2
66.7 
33.3

99.9 

  
  
  
  
  

Alarma 100.0 

  
  
  
  

Vocalització 2 0.1
 

Taula 13: Tau ies de la variable conducta de l’individu O . S’h specificat les microcategories de 
certes conductes. La primera colu  les freqüències absolutes observades de cada conducta. La segona 
correspon al  seu  percentatge (la cia relativa) i la tercera és per
S’han ordenat le dent de freqüències. 

rimerament cal tenir en compte un punt molt important. Obé és un ximpanzé 

 

t 

sat, va ser 

la de les freqüènc bé an e
mna correspon a

nseva freqüè
rdre descen

 el centatge acumulat de cada conducta. 
s conductes per o

P

mascle castrat, medicat i sedat. Sigui com sigui, sobre Obé cal comentar que

és un mascle que realitza i rep una gran quantitat de grooming envers i per par

de les femelles (23.6%). A l’anàlisi d’interaccions serà tractat a fons. També cal 

remarcar la gran quantitat d’actes agressius (4.7%), la qual cosa fa pensar que 

la seva situació és preocupant al grup. Com es pot observar (gràfica 27) els 

actes agressius estan 

dirigits principalment a 

Yogui (64.0%). 

Yogui és el mascle que 

s’ha d’estabilitzar al poder. 

Obé, en un pas

sedat (i posteriorment 

castrat) per a evitar que 

tingués interès envers les 

femelles i així evitar també 
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que es reproduís per a que no es donés el fet de la consanguinitat. En 

qualsevol cas, observant la gràfica 27 es pot concloure que l’agressivitat d’Obé 

es basa (si no es considera significativa la poca agressivitat envers Tibé) en 

agressions pròpiament dites envers Yogui o bé “displays” agressius sense un 

receptor concret per a demostrar el seu poder. 

Ara bé, tot i el seu estat de salut no s’ha de considerar a Obé com un individu 

Com s’observa, Obé 

una bona quantitat de grooming  (un 24.3%). Ara bé, es pot observar un 

augment considerable en aquesta conducta després d

asocial o amb poca interacció amb la resta del grup. De fet, a diferència de 

l’altre mascle, Obé és un ximpanzé que manté molt bé les interaccions de les 

femelles i té molt de compte amb elles. Això quedarà reflectit a la següent 

gràfica de grooming realitzat per Obé.  

realitza grooming a 

totes les femelles del 

grup, i a més força 

intensament (a 

excepció de Blanquita). 

Tibé, per exemple, és la 

que més en rep 

(42.6%). Si s’observa 

l’anàlisi de Tibé, es veu 

que Obé ja li realitzava 

el naixement de la cria, 

precisament propiciat per aquesta afecció que sent envers les femelles i el seu 

benestar. La següent femella en rebre grooming seria Maria (27.3%), amb la 

qual ha compartit grup des de que era una cria. Així doncs la seva relació va 

ser forjada ja fa molt temps (i com es pot veure a l’anàlisi de Maria, l’afecte és 

extremadament recíproc). Després la segueix Negrita (16.1%), el ximpanzé 

més ben estabilitzat dins del grup. Si tenim en compte aquesta dada, i que el 

següent individu en rebre’n més es Vieja (10.7%), se li atorga total validesa a la 

hipòtesi de la bona relació d’Obé amb la resta de les femelles i viceversa. 
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El grooming envers Yogui sempre és de caràcter conciliador (2.2%) després 

d’una baralla, com ja succeeix en llibertat (J.Goodall, 1971). I per acabar, el 

0.9% envers Blanquita demostra que la relació entre aquests dos ximpanzés és 

força distant si ho comparem amb la resta de les femelles. Com a dada curiosa, 

no s’ha enregistrat cap grooming envers Kala (tot i que tots dos han nascut en 

captivitat), però com es veu a continuació si que n’ha rebut de Kala. 

En quant al grooming  

rebut, es demostra que 

és una conducta molt 

recíproca en els 

ximpanzés. La seva 

principal finalitat no és 

pas de neteja (en 

captivitat), sinó 

d’establir relacions 

socials. Com s’observa 

a la gràfica adjunta, es 

fa palesa de la gran 

afinitat que sent Maria envers Obé (42.4%). El vincle que els uneix sembla molt 

fort en tots els casos que s’han observat d’interacció entre aquests dos 

individus. Posteriorment, Tibé (27.1%) realitza una bona quantitat de grooming 

envers Obé, possiblement de caràcter recíproc (cal recordar el 42.6% fer per 

Obé). Negrita un altre cop demostra la bona interacció amb el grup (9.8%). Kala 

ara sí que apareix (7.6%), però segueix sorprenent aquesta distant relació 

d’Obé envers ella si és té en compte que tots dos són nascuts en captivitat. 

Una hipòtesi factible seria la gran relació d’afinitat que hi ha entre ella i Yogui 

(el seu rival), per tant això crearia un conflicte intern en Obé. Així també 

s’explica la poca relació amb Blanquita (3.2%), qui també manté una bona 

relació amb Yogui. Sigui com sigui, s’observa clarament que Obé té una finalitat 

dins del grup conciliadora, ja que interactua amb totes les femelles i els hi 

dedica molta atenció i energies a fer-les estar satisfetes. 
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4.2. ESTUDI DE POSICIÓ 

Un altre dels objectius de l’estudi era esbrinar quina de les dues zones de la 
instal·lació (detallades a 3.1. subjectes i instal·lació) empraven més els 
ximpanzés. Per a poder realitzar-ho de la manera més fidedigne possible, s’ha 
emprat l’ús de la prova chi-quadrat (χ2), una prova no paramètrica que indica si 
les freqüències observades difereixen significativament de les esperades. En 
aquest cas, es considera que les diferències són significatives si el p-valor de 

χ2 és ≤ 0.05. 

Ubicació N Observacions N Esperades Residual 

Sector 1 10313 15621,5 -5308,5

Sector 2 20930 15621,5 5308,5

Total 31243   

 

 Ubicació 

Chi-quadrat 
(a) 3607,870 

df 1 

Asymp. Sig. ,000 

a) 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 15621, 5. 

Taules 14 i 15:  Taules de l’estudi de posició a la instal·lació, la primera segons els casos i càlculs de residuals i la 
segona mitjançant el càlcul de chi-quadrat.  

En analitzar la variable ubicació (taula 14) s’observa que els animals utilitzen 

molt més el sector 2 de la seva instal·lació, el qual correspon a la part nova. Per 

confirmar si aquesta diferència és estadísticament significativa s’aplica una 

prova de chi-quadrat no paramètrica (taula 15) . S’obté un resultat chi-quadrat 

estadísticament significatiu (χ2= 3607,870; p-valor= 0.0001). 

A l’hora d’analitzar les dades obtingudes, cal fer una referència bibliogràfica. 

Els ximpanzés són uns animals que, en llibertat, recorren grandíssimes 

extensions de territori explorant-les (J.Goodall, 1971). Una instal·lació nova 

implica, entre d’altres coses, un hàbitat inexplorat. Aquest nou sector els va 

suposar una major llibertat, més espais per moure’s i elements nous (formiguer, 

plataforma, zona fosca...), que és realment el que busca qualsevol animal en 

captivitat. 
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5. CONCLUSIONS 

 

Després del llarg estudi realitzat sobre el ximpanzés en captivitat del Zoo de 

Barcelona i de l’anàlisi estadístic amb SPSS sobre aquests individus s’ha 

arribat a unes conclusions a partir dels objectius que es van plantejar al 

començament de les observacions: 

 

Les conductes bàsiques dels ximpanzés en captivitat no difereixen tant de les 

conductes en llibertat. És a dir, en el Patró d’Activitat Diària d’un ximpanzé del 

Zoo de Barcelona no es troben tantes diferències significatives respecte a un 

d’un ximpanzé en llibertat. Les raons que porten a aquesta afirmació són 

moltes, i seran tractades en les conclusions que es detallen a les pàgines 50 i 

51. Un fet que fa possible aquesta semblança conductual és el medi adequat 

en el qual es troben aquests individus: la instal·lació on conviuen és gran i té 

diversos punts on els ximpanzés poden realitzar una gran varietat d’activitats. 

Per tant, aquesta comoditat que senten els ximpanzés pot ser el que 

necessiten per a poder desplegar les conductes que ja es donen a la 

naturalesa. 

 

Els ximpanzés del Zoo de Barcelona utilitzen més la nova zona de la instal·lació 

que va ser fabricada fa pocs anys. Això és degut a les noves possibilitats que 

aquest sector aporta: més territori per explorar, una major llibertat de 

moviments i un conjunt d’elements que beneficien als individus. 

  

Una altra conclusió, i aquesta més extensa, tracta de les conducta de cada 

individu. S’ha decidit detallar una petita conclusió per cada individu ja que així 

es pot respondre al principal objectiu del treball: l’elaboració del Patró d’Activitat 

Diària i l’anàlisi de les interaccions socials de cada individu. A més, cada 

conclusió per individu dóna a conèixer algun aspecte rellevant en les conductes 

dels ximpanzés, ja sigui en captivitat o en llibertat: 
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Actualment Blanquita està centrada quasi exclusivament a tenir cura de 

Homer. Aquest fet demostra la total dedicació de les femelles envers les cries, 

des del seu naixement fins que assoleixen la maduresa necessària per a no 

dependre de la mare. 

 

Homer és un ximpanzé jove en el qual s’observa una gran quantitat d’activitat 

física i joc, ja sigui individual o amb altres individus. Això porta a la conclusió de 

que en els ximpanzés que no són adults, les activitat lúdiques són les més 

comuns i alhora vitals, ja que a part de realitzar un exercici físic necessari 

serveixen d’aprenentatge de conductes que realitzaran quan siguin adults. 

 

En Negrita es dóna un fet curiós, i és la seva bona relació amb la majoria de 

membres del grup. A més, va forjar una excepcional afinitat amb Blanquita, un 

individu que va arribar amb ella en un decomís. En conclusió, es demostra 

l’existència d’individus germanitzadors en els grups de ximpanzés. A més, una 

segona conclusió que s’extreu és la gran diferència de graus d’afinitat que pot 

mostrar un individu respecte als diferents membres del grup. 

 

Kala és un ximpanzé que es veu espectacularment interessat en el tractat de 

les cries. Així doncs s’extreu la conclusió següent: a moltes femelles, quan 

encara no han estat mares, se’ls desperta l’instint maternal i utilitzen gran part 

del seu temps en l’aprenentatge materno-filial per a la seva futura cria. 

 

L’estudi de Tibé va quedar determinat pel naixement de la seva cria: va passar 

a ser un membre important dintre del grup. Així es pot arribar a la conclusió de 

que l’arribada al món de la primera cria fa que la mare d’aquesta passi a ser 

tractada amb molta més consideració, i a més, la seva conducta i els seus 

interessos canvien de forma radical. 
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Vieja va ser, en un passat, el ximpanzé líder del grup. Ara mateix, arribada a 

una edat anciana, es pot afirmar que és un ximpanzé que busca la tranquil·litat, 

pas no busca conflictes sinó la pau. Això és un clar reflex del que succeeix en 

tots els individus d’una avançada edat, quan les forces i la mobilitat ja no són el 

que van ser en un passat. 

 

En Maria s’ha donat una situació conflictiva i alhora preocupant. Ha realitzat un 

procés d’autoaïllament, possiblement degut a la situació actual de la jerarquia 

del grup, on el ximpanzé pel qual sent més afecció (Obé) ha estat menyspreat 

en el seu intent de lideratge. Per tant, es pot afirmar que la conducta d’un 

ximpanzé respecte els altres individus pot quedar també afectada pel 

tractament que rep l’individu amb el qual té millor relació per part del grup. 

 

Obé és un ximpanzé medicat per la qual cosa no es poden extreure 

conclusions en les interaccions socials. Ara bé, si que es pot observar que és 

un individu que té un tracte excel·lent amb la majoria de femelles del grup (a 

diferència de l’altre mascle), per la qual cosa el vincle amb aquestes és molt 

més afectiu que el de Yogui. 

 

I per acabar, Yogui és el mascle que està intentant assolir el poder del grup. A 

més és el pare de Homer i molt possiblement el de la cria de Tibé. Ara mateix, 

la seva relació amb la majoria de femelles és distant. Tot i això, és un ximpanzé 

que té aptituds de lideratge, per la qual cosa s’arriba a la conclusió que el 

lideratge d’un mascle sempre es veurà determinat per la relació que vagi 

establint amb els altres membres del grup, ja que d’això dependrà la seva 

acceptació per part dels altres ximpanzés. 
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ANNEX I: ETOGRAMA 
 

AGRESSIVITAT (Ag – agressive display): Són totes les conductes que pot 
realitzar un individu que atempten contra la integritat física d’individu o amb una 
finalitat de demostració de poder, envers el grup o un altre ximpanzé. Són les 
curses amb crits, eriçar el pèl, balancejar el cos o les extremitats, i en general 
la emissió de crits i cops a altres individus. 

 

ALIMENTACIÓ (A – feeding): Realitzar una activitat amb la finalitat d’ingerir 
aliments o beure. Aquesta alimentació és el portar-se aliments a la boca amb 
les extremitats o bé inclinar-se per a beure aigua. 

 

 

DOMINÀNCIA (S – Domination):  Tots aquells actes que realitza un individu 
jeràrquicament superior sobre els altres membres que es troben per sota seu a 
la jerarquia del grup.  

 

 

GROOMING (Fer/Rebre) (Gg – grooming): Desparasitar a un altre individu. És 
una relació que implica sempre a dos o més ximpanzés. 

 

 

INTERACCIÓ AMB EL PÚBLIC (R – Interact with public): Realitzar  actes que 
impliquen la relació amb els humans, ja sigui demanant menjar o bé realitzant 
alguna conducta de joc. 

 

 

JOC INDIVIDUAL (JI – Individual Game): Activitat física que es basa en 
l’entreteniment lúdic d’un ximpanzé. Entre aquestes activitats es troben: rodar 
per terra, gronxar-se amb una corda, curses, desplaçar elements amb finalitats 
lúdiques (troncs, herba, altres animals com ara ocells)... 

 



JOC SOCIAL (Jbhkmnotvy – Social Game): Activitat física amb el mateix concepte 
que el joc individual, però amb la presència directa en el joc d’un altre individu. 

 

 

LOCOMOCIÓ (L – locomote): Desplaçar-se per la instal·lació. Són les curses i 
el caminar. No es considerarà locomoció si es tracta d’una actitud agressiva 
(display agressiu). 

 

 

MATERNO-FILIAL (MF – Mother/Child relationship): Conductes entre un adult i 
una cria (Homer/Cria) amb finalitats com ara cures, protecció, i alimentació. 
S’entendrà per materno-filial el mamar, pujar-se a l’esquena, una “abraçada” (el 
concepte humà)… 

 

 

SUBMISSIÓ (s – Submission): Respondre a la conducta dominant d’un altre 
individu, reconeixent la superioritat jeràrquica. 

 

 

VIGILÀNCIA (O – visual attention): Estar atent al que passa al voltant o tenir 
l’atenció centrada en un o varis individus del grup 
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 2 4 6 8 1
0 

1
2 

1
4 

1
6 

1
8 

20 2
2 

2
4 

2
6 

2
8 

30 3
2 

3
4 

3
6 

3
8 

40 4
2 

4
4 

4
6 

4
8 

50 5
2 

5
4 

5
6 

5
8 

60 

Blanquita                              
Homer                              
Kala                              
Maria                              
Negrita                              
Obé                              
Tibé                              
Vieja                              
Yogui                              

CONDUCTA 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

15 1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

20 2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

25 2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

30 

Blanquita                              
Homer                              
Kala                              
Maria                              
Negrita                              
Obé                              
Tibé                              
Vieja                              
Yogui                              

 

 3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

40 4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

45 4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

50 5
1 

5
2 

5
3 

5
4 

55 5
6 

5
7 

5
8 

5
9 

60 

 Blanquita                              
Homer                              
Kala                              
Maria                              
Negrita                              
Obé                              
Tibé                              
Vieja                              
Yogui                              

Data Hora Temperatura 
 

Notes: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Hora Temperatura 
 

Notes: 

 


	2008PJ10183_portada.pdf
	2008PJ10183.pdf
	portada.JPG
	0. Index.doc
	1. Estudi.doc
	2. Annex 1 - Etograma.doc
	3. Annex 2 - Full de Registre.doc


