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INTRODUCCIÓ

La Fundació Parques Reunidos és una entitat privada sense ànim de lucre amb les següents finalitats:
•	 La defensa del medi ambient i de la biodiversitat, la promoció del desenvolupament sostenible i de l’ús sostenible dels recursos, la 

conservació del patrimoni natural i la sensibilització social sobre aquests temes.
•	 La conservació i protecció d’espècies que es troben amenaçades o en perill d’extinció afavorint la reproducció d’animals amenaçats.
•	 El coneixement de les diferents espècies animals i dels diferents ecosistemes i la seva conservació.
•	 La protecció de la infància i la defensa dels principis democràtics de foment de la tolerància i de l’educació en valors.
•	 La promoció de l’educació en les qüestions anteriorment anunciades.
•	 La promoció del voluntariat i de l’acció social.

Des dels nostres orígens hem anat posant en marxa nombrosos projectes per lluitar per la conservació d’espècies i ecosistemes naturals 
més vulnerables. De tots ells, potser els més importants són els Projectes de Conservació ‘in situ’, és a dir, aquells estudis, programes de 
reintroducció o protecció d’espècies que es porten a terme en les mateixes poblacions d’origen, on els problemes per la biodiversitat són 
més urgents.

A través de nombroses activitats la Fundació Parques Reunidos contribueix dia a dia a l’educació en infinitat de camps relacionats amb 
la Ciència. Formació i conservació s’han de tenir en compte a l’hora d’abordar de forma conjunta els objectius educatius i de conservació, 
coordinant accions amb els diferents parcs europeus i amb els diferents organismes internacionals a nivell global.

Les prioritats són tant defensar el medi ambient i la biodiversitat, com promoure el desenvolupament sostenible conservant el patri-
moni natural. En els centres de la Fundació Parques Reunidos es conserven i protegeixen espècies que es troben amenaçades o en perill 
d’extinció treballant en la seva reproducció i reintroducció.

PROJECTES DE CONSERVACIÓ I D’INVESTIGACIÓ ENFOCATS A LA CONSERVACIÓ EN ELS QUE PARTICIPA LA FUNDACIÓ PARQUES REUNIDOS:

•	 Projectes d’investigació sobre el comportament i la reproducció de l’ós panda (Ailuropoda melanoleuca) al Zoo Aquarium de Madrid: 
es porten a terme estudis comportamentals i reproductius sobre aquesta espècie críticament amenaçada segons el llistat de la IUCN 
(International Union for Conservation of Nature).

•	 Projecte de conservació ‘in situ’ del koala (Phascolarctos cinereus): col·laboració econòmica amb la Australian Koala Foundation (AKF) 
en els seus múltiples projectes de conservació de koales a Austràlia.

•	 Projecte d’investigació sobre tècniques de reproducció assistida en animals salvatges i creació d’un banc de germoplasma en 
col·laboració amb l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

•	 Participació en els projectes de sensibilització sobre la conservació de la foca monjo (Monachus monachus) en la península de Cabo 
Blanco i de reintroducció de l’antílop mohor (Nanger dama mhorr) al centre d’aclimatació de fauna mauritana a Nuakchot a Mauri-
tània en col·laboració amb la Fundació CBD Habitat.

•	 Programa internacional per la conservació del tití gris (Saguinus leucopus) a Colòmbia, en col·laboració amb la Wildlife Conservation 
Society (WCS), l’European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) i l’Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios 
(ACOPAZOA).

•	 Col·laboració amb el programa CBSG (Conservation Breeding Specialist Group) de la IUCN que promou, a través de l’educació i la 
conservació, la formació d’una comissió que estableixi les bases i supervisi les guies de maneig pels projectes de conservació ‘ex situ’.

•	 Col·laboració amb l’Insitut Jane Goodall a la campanya de recollida de telèfons mòbils ‘Mobilitza’t per la selva’. L’objectiu és reci-
clar determinats metalls que es troben entre els components d’aquests dispositius amb la finalitat de reduir les necessitats d’extraure 
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aquests metalls dels jaciments naturals en els que es troben i l’explotació dels quals està posant en perill la subsistència de determi-
nades espècies de ximpanzés a l’Àfrica.

•	 Recolzament directe als programes de cria d’espècies ibèriques amenaçades col·laborant amb els programes de cria d’espècies ame-
naçades del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino mitjançant l’aportació d’instal·lacions i coneixements tècnics.

•	 Col·laboració amb la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la realització d’actuacions de 
conservació ‘ex situ’ a través de programes de cria en captivitat, activitats d’investigació i d’educació ambiental.

•	 Col·laboració amb la Facultat de Veterinària de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) amb l’objectiu d’organitzar activitats 
d’investigació i de formació amb els parcs d’animals del Grupo Parques Reunidos, així com cooperar professionalment en l’àmbit 
tècnic i d’assessorament veterinari entre ambdues parts.

•	 Col·laboració amb FAPAS (Fondo para la Protección de los Animales Salvajes) per a la realització de diverses activitats com els cursos 
monogràfics del Zoo relacionats amb la conservació d’espècies ibèriques.

•	 Col·laboració amb l’organització sense ànims de lucre Great Bustard Group que té com a objectiu establir una població autososteni-
ble de pioc salvatge (Otis tarda) en el Regne Unit i crear mesures pràctiques de conservació del pioc a Saratov, Rússia. En aquest cas 
en concret, l’organització s’encarrega de recol·lectar ous de pioc en zones d’agricultura de Castilla-La Mancha, on s’han destruït nius.

•	 Projectes d’Educació i Conservació de tortugues autòctones en col·laboració amb CITES, FIEB (Fundación para la Investigación 
en Etología y Biodiversidad) i UCM.

•	 Col·laboració amb ZAWEC: s’està duent a terme un estudi sobre benestar en els dofins mulars (Tursiops truncatus) del Grupo Parques 
Reunidos. A més d’establir dades i paràmetres bàsics de comportament i benestar animal en aquesta espècie, es pretén fixar paràme-
tres relatius al maneig, cura, reproducció i entrenament que serveixin a les administracions en l’àmbit consultiu, ja que no existeix 
legislació específica a la Unió Europea.

•	 Col·laboració amb l’Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) amb l’objectiu de donar a conèixer els parcs nacionals 
espanyols entre el públic dels parcs d’oci, millorar el contingut educatiu sobre el medi ambient i biodiversitat dels nostres parcs i 
portar a terme activitats educatives creuades.

•	 Col·laboració amb la Comunidad de Madrid i amb el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIA-
AM) en la celebració de jornades sobre la conscienciació sobre el no abandonament de mascotes, foment de l’adopció i tinència 
responsable.

•	 Col·laboració amb el Ministerio de Medio Ambiente en la celebració de jornades sobre el no abandonament de mascotes exòtiques 
pel seu potencial dany com a espècies invasores, fomentant la tinència responsable i els aspectes legals sobre l’adquisició d’aquestes 
espècies.

•	 Col·laboració amb SEO BirdLife (Sociedad Española de Ornitología): Fundación Parques Reunidos col·labora amb aquesta asso-
ciació que ha realitzat un manifest amb l’objectiu de defensar un món just, solidari i sostenible en el que ens comprometem en la 
conservació dels espais i advoquem per el just repartiment dels recursos vitals.

•	 Col·laboració amb el projecte de conservació ‘in situ’ del dragó de Komodo (Varanus komodoensis) a la Isla de Flores, coordinat per la 
EAZA-EEP i liderat pel Chester Zoo.


