Preguntes freqüents sobre

el Bosc Inundat

Quin objectiu
té el Bosc
Inundat?
Despertar consciències
de conservació
El Bosc Inundat representa l’hàbitat
i les espècies de la selva amazònica
amb la finalitat d’educar i despertar
consciències de conservació.

Per què
la representació
de l’hàbitat
és tan acurada?
Per satisfer les necessitats
dels animals que hi viuen
Tant les condicions ambientals com
la vegetació del Bosc Inundat són
una reproducció molt acurada de les
condicions reals de la zona de Santarém
(Brasil) que permet que els animals
mantinguin un comportament natural que
satisfà les seves necessitats.

D’on provenen
els animals que
hi viuen?
De la cria en captivitat
Tots els animals provenen de programes
de reproducció d’institucions zoològiques
o han nascut al Bosc Inundat. Per aquesta
raó, cap d’ells no podria tornar al seu hàbitat
natural i tampoc es promou, sota cap
concepte, la tinença d’animals no domèstics.

Quina atenció
reben els éssers
vius del Bosc
Inundat?
Tant els animals com les plantes
són cuidats per un ampli equip
de persones
Un equip format per cuidadors, veterinaris
i jardiners assessorats per biòlegs.
A més, part de la dieta dels animals prové de
l’hort ecològic de CosmoCaixa i tota la nostra
activitat respecta els més alts criteris de benestar
animal i protecció del medi ambient, ja que som
membres de l’AIZA i tenim l’ISO 14001.

Per què alguns
animals s’acosten
als visitants
i d’altres prefereixen
estar quiets?
Perquè l’activitat natural
de cadascun d’ells és diferent
Mentre hi ha animals nocturns, com ara
el caiman o la taràntula, que estan quiets
de forma natural durant molt temps,
n’hi ha d’altres, com ara els ocells que volen
lliures pel Bosc Inundat, que s’acosten
als visitants del museu. No se’ls ha de tenir
por ni se’ls ha d’intentar tocar. Aprofiteu
per observar-los i gaudiu
de la seva proximitat!

Quin és l’estat
actual dels boscos
amazònics?
Actualment, una cinquena part
ja ha desaparegut
S’han convertit en zones agrícoles,
ramaderes o mineres. A l’Amazònia hi viu
un 10 % de les espècies animals de tot
el planeta i fins a un 20 % de les que habiten
en aigua dolça. Per aquest motiu
i per millorar-ne la preservació, és important
conèixer i respectar aquest hàbitat natural.

Per què és
important també
tenir respecte pel
Bosc Inundat?
Perquè el més important és el benestar
dels éssers vius que hi habiten
Per un benestar òptim dels animals
i les plantes, sisplau, seguiu les normes
de comportament següents:

No mengeu

No doneu menjar als animals

No llenceu brossa

No crideu

No correu

No toqueu les plantes

No colpegeu els terraris

No llenceu objectes
a l’aigua ni hi ﬁqueu els dits

No molesteu els animals

No feu servir el ﬂaix

No toqueu les decoracions

Gaudiu de la visita i, si teniu qualsevol dubte,
adreceu-vos al personal del museu.

