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Neix una cria de dofí al Zoo de Barcelona 

• Feia sis anys que no es produïa un naixement d’aquest mamífer 
• El part es va desenvolupar de manera completament natural 

 

El passat dissabte, 13 d’octubre, va néixer una cria de dofí mular (Tursiops trucantus) 

al Zoo de Barcelona. És el primer naixement d’un dofí a les instal·lacions del Zoo en 

els darrers sis anys. Tant l’embaràs com el part s’ha desenvolupat amb total 

normalitat i la mare, Anak, ha estat sotmesa a un seguiment constant per part dels 

equips veterinaris del Zoo des que es va diagnosticar el seu embaràs. 

 

Després d’aproximadament un any de gestació, el passat dijous es van produir els 

primers indicis de la imminència del part i, a partir d’aquell moment, la vigilància 

mèdica es va intensificar. Dissabte al matí era ja visible el moviment del fetus 

preparant-se per a la sortida, fet que es va produir de manera totalment natural sense 

cap intervenció per part dels veterinaris. A les 14:04 de dissabte, el petit dofí ja 

nedava per la piscina.  

 

L’adaptació entre la mare i la cria es desenvolupa amb total normalitat.  Anak, que ja 

té una gran experiència maternal, ha mostrat des del primer moment una atenció 

delicada vers al nounat, a qui guia permanentment amb la seva aleta dorsal i es 

manté al seu costat, evitant que s’apropi a les vores de la piscina. 

 

Pel què fa a la cria, aquesta presenta un comportament del tot normal, tant pel què fa 

a la natació, com a la respiració i l’alletament.  
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La cria és filla de Blau i Anak 

La cria és filla de Blau, un mascle 

de 13 anys que ha estat pare per 

primer cop, i d’Anak, una femella 

que fa 22 anys que viu al Zoo de 

Barcelona. Anak és ja una mare 

experimentada, doncs en aquests 

anys ha donat a llum altres tres 

cries, dos de les quals, Leia i 

Kuni, viuen també al Zoo. 

 

De moment, el nou dofí comparteix piscina amb la seva mare i la seva germana Leia, 

de nou anys d’edat. Els tres mascles que completen el grup de dofins del Zoo, Blau, 

Tomay i Kuni, es mantenen –de moment- separats.  

 

Des de dissabte al migdia les sessions d’entrenament de dofins amb públic han estat 

suspeses per tal de no interferir en els primers dies en l’evolució de la cria i la presa 

de contacte progressiu amb la resta del grup i les instal·lacions. 

 

18 naixements de dofins en la història del Zoo 
El Zoo de Barcelona fa més de 40 anys que té dofins a les seves instal·lacions. Durant 

aquests temps hi ha nascut 18 exemplars, sent el darrer naixement el del mascle Kuni 

l’any 2006. Actualment, la població actual de dofins al Zoo està formada per:  

 

• Anak. Femella, mare del nounat. Ha tingut tres cries prèviament: el 1998 (Ona, 

va morir), el 2003 (Leia, a Barcelona) i el 2006 (Kuni, a Barcelona). 

• Leia. Femella. Nascuda a Barcelona l’agost de 2003. No ha criat mai, és jove. 

• Blau. Mascle, pare del nounat. És la seva primera cria. Nascut al Zoo el 1999. 

• Tumay. Mascle. Nascut al Zoo el 2002. 

• Kuni. Mascle. Nascut al Zoo el 2006. Darrer dofí nascut al Zoo fins ara. 
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Dades d’interès sobre la reproducció de dofins 
L’edat de maduresa sexual de les femelles és a partir dels 6 anys (mitja 8-9 anys). Els 

mascles, en canvi, són madurs a partir dels 10 anys (mitja 12-14 anys). El temps de 

gestació dels dofins està entre els 11 i els 13 mesos. Les cries s’alimenten només de 

llet durant un any, aproximadament i, a partir d’aquesta edat, començen a incorporar 

peix a la dieta, moment especialment delicat pel que fa a la seva salut. Pel què fa a la 

longevitat d’aquests mamífers, en llibertat ultrapassen els 30 anys d’edat; en captivitat 

poden viure fins a edats més avançades, arribant a sobrepassar els 40 anys. 

 

 
 

Per a disposar de fotografies en alta resolució, podeu consultar la sala de premsa de: 
www.zoobarcelona.cat 
 
 


