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LA PRIMERA BESNÉTA DE FLOQUET DE NEU NEIX AL 
ZOO DE BARCELONA 

 

 La goril·la Batanga dóna a llum la seva primera filla 
 

 Crida participativa per triar el nom de la cria 
 
 

Durant la matinada del passat dissabte 1 de setembre va néixer una femella de 

goril·la al Zoo de Barcelona. La seva mare, Batanga, és néta d’en Floquet de 

Neu i és la primera vegada que dóna a llum. Tant els mesos de gestació com el 

part han transcorregut amb tota normalitat i tant la mare com la cria presenten 

un bon estat general, després de les primeres exploracions veterinàries.  

 

La cria ha pesat 2 quilos 157 grams i no se separa de la seva mare, qui, de 

moment, està tenint una bona cura de la petita. Durant els propers dies s’anirà 

fent un seguiment de les dues goril·les per vigilar que la mare sàpiga alletar 

correctament la seva cria. 

 

Gràcies a un protocol de maneig capdavanter i desenvolupat al Zoo de 

Barcelona, hi ha diferents tècniques que s’apliquen per intentar potenciar la 

lactància natural, que és la millor garantia per a un bon desenvolupament físic i 

social de la cria. En cas que la Batanga no pogués alletar correctament a la 

petita, caldrà separar-les per poder-la alimentar i cuidar durant uns mesos a la 

nurseria. Posteriorment es procediria a la seva reintegració en el grup, tal i com 

ja s’ha realitzat al Zoo de Barcelona amb anterioritat, tant amb goril·les com 

amb altres primats. 

 

Hereus de Floquet de Neu 

Batanga és néta d’en Floquet de Neu i va néixer al Zoo de Barcelona el 8 de 

febrer de 1999. La seva mare, la Kena, va néixer l’any 1981 i és filla d’en 
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Floquet de neu; el seu pare, en Xebo, va arribar del zoo de Rotterdam i és el 

mascle reproductor de l’altre grup de goril·les del Zoo.  

 

La Batanga, que va ser criada per humans amb biberó, va poder conviure amb 

el seu avi en Floquet de Neu durant els primers anys de la seva vida. Aquest fet 

la va ajudar, tant a ella com a les seves germanes, Nimba i Muni, a aprendre a 

comportar-se com a goril·les. De totes maneres, la Batanga no ha pogut veure 

mai com actua una bona mare goril·la, i aquesta circumstància podria dificultar 

que es faci càrrec de la seva cria adequadament. Els seus cuidadors esperen 

que el seu caràcter sociable i protector afavoreixi que la cria pugui créixer al 

seu costat. 

 

El pare de la petita cria és un jove goril·la que es diu Ebobo i que va néixer al 

Zoo de Budapest el 18 de juny de 2000. Va arribar a Barcelona el juny de l’any 

passat seguint les directrius marcades pel Programa de Conservació i 

Reproducció de goril·les d’Europa (EEP) i des de l’inici ha mantingut molt bona 

relació amb la Batanga. Aquesta és la seva primera paternitat. 

 

Els altres dos besnéts d’en Floquet de Neu nascuts anteriorment es troben un 

al Burgers’ Zoo (Arnhem, Holanda) i l’altre al Zoo de Dublín (Irlanda). La Nimba, 

germana de la Batanga per part de pare i neta d’en Floquet, va néixer a 

Barcelona el 1999 i va ser enviada a Arnhem el 2006; va tenir una cria mascle 

que es diu N’akouh el 4 de novembre del 2009. La Mayani, l’altra neta d’en 

Floquet que ja ha estat mare, va néixer a Barcelona el 2001 i va ser enviada a 

Dublín el 2005; va tenir una cria femella que es diu Kambiri el 16 de novembre 

del 2011. 

 

Crida participativa per triar el nom 

 

Entre els dies 4 i 24 de setembre el Zoo iniciarà un procés participatiu per triar 

el nom de la petita goril·la. Així, tothom que ho desitgi podrà votar quin nom 
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posar a la cria de la Batanga, entre 4 propostes. Com és tradició al Zoo, tots els 

descendents d’en Floquet de Neu tenen noms que venen de la llengua fang, 

que és l’idioma que es parla a la zona on van trobar al goril·la albí. 

 

Les propostes són: 

Ngumbi, que és un dialecte que es parla al Riu Muni 

Afang que significa “bosc” en la llengua fang. 

Nkuê que vol dir “capvespre” en fang. 

Nfung que és “pluja” en fang. 

 

Les votacions es podran fer via web (www.zoobarcelona.cat, facebook, twitter o 

presencialment)  

http://www.zoobarcelona.cat/

