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FITXA TÈCNICA SOBRE BENESTAR EN ANIMALS DE ZOOLÒGIC

EFECTE DEL PÚBLIC EN ELS ANIMALS DE ZOOLÒGIC
M. SALAS, X. MANTECA

Els zoològics i altres centres que mantenen animals salvatges en captivitat han de fer front a diverses situacions que poden tenir
un impacte directe en el benestar dels animals. Per exemple, la manca d’espai, l’estrès social, la presència de visitants, les malalties
i altres problemes de salut, així com els procediments mèdics, entre d’altres, són alguns dels principals reptes que afronten els
zoològics a l’hora de garantir un estat de benestar òptim pels seus animals.

L’EFECTE DEL PÚBLIC
La presència de visitants a prop de la instal•lació o, en algunes ocasions, dins del propi recinte o en contacte proper amb els animals
és una situació que els animals afronten diàriament durant l’horari
d’obertura del zoològic. La presència de persones desconegudes,
així com els seus moviments, sorolls i olors, poden desencadenar
una resposta d’estrès en els animals i pot afectar negativament el
seu benestar.
La resposta d’estrès inclou l’activació de l’eix hipotalàmicpituïtari-adrenocortical (HPA), juntament amb altres sistemes.
L’eix HPA allibera glucocorticoides com el cortisol o la corticosterona com a part del mecanisme endocrí d’autoprotecció de
l’organisme davant la presència d’un estressor. El cortisol o els
seus metabòlits es poden quantificar en diferents matrius (com
ara el plasma, les femtes, l’orina i la saliva) i poden usar-se com
indicadors fisiològics per l’avaluació de l’estrès. De fet, les concentracions de cortisol o els seus metabòlits, així com l’expressió
de certs comportaments, han estat utilitzades com indicadors per
avaluar l’efecte de la presència de públic en el benestar animal.
En algunes ocasions s’ha suggerit que els visitants no tenen
un impacte negatiu evident en el benestar en diverses espècies
d’animals, com per exemple en suricata (Suricata suricatta), cangur
gris occidental de l’illa Kangaroo (Macropus fuliginosus fuliginosus),
cangur vermell (Macropus rufus), ximpanzé (Pan troglodytes), lèmur
de cua anellada (Lemur catta) i lèmur coronat (Eulemur coronatus).
Tot i així, altres estudis han conclòs que la presència constant
de gent desconeguda pot produir estrès i tenir un impacte negatiu en el benestar. Específicament, s’ha observat un increment de
comportaments anormals com a conseqüència de la presència de
visitants en diferents espècies com el macaca silè (Macaca silenus)
i el jaguar (Panthera onca). Així mateix, en el jaguar i el gaur indi
(Bos gaurus gaurus) s’ha descrit un increment en comportaments
agressius degut a la presència de visitants.
Per altra banda, en espècies com els siamangs (Hylobates syndactylus), els gibons de galtes blanques (Hylobates leucogenys) i els
pingüins del Cap (Spheniscus demersus) s’ha considerat que els
comportaments de vigilància i evitació dels visitants poden ser
negatius pel benestar d’aquests animals.
Finalment, altres estudis, com un que es va fer amb mones
aranya (Ateles geoffroyi rufiventris) i un altre amb antílops negres
(Antelope cervicapra L.), han trobat una correlació positiva entre el
número de visitants i la concentració de cortisol o els seus metabòlits en diferents matrius biològiques.

En relació als comportaments de vigilància o alerta descrits
en algunes espècies, aquests es poden interpretar com a respostes
degudes a la por o també com una expressió de curiositat cap
als visitants. Per tractar aquesta qüestió, alguns estudis han complementat les observacions del comportament amb mesures fisiològiques. Per exemple, en un estudi amb llops mexicans (Canis
lupus baileyi) captius, la concentració de metabòlits de cortisol en
femta, així com alguns comportaments (relacionats amb la postura, l’alimentació i la locomoció) van ser avaluats durant dies amb
diferent assistència de visitants. Els resultats van mostrar que una
presència més alta de públic estava relacionada amb canvis en el
comportament dels llops i amb nivells més elevats de metabòlits
de cortisol en femtes.
No obstant, en un estudi amb cangurs grisos occidentals de
l’illa Kangaroo i cangurs vermells en exhibicions obertes es va
arribar a una conclusió diferent. Concretament, es va determinar
que no hi havia una evidència d’efectes adversos causats pel públic
en el benestar d’aquells animals. Els autors van trobar un increment en els comportaments de vigilància dirigida al públic quan
el nombre de persones era més elevat. Tanmateix, el nombre de
persones no tenia relació ni amb la distància que els cangurs mantenien respecte al camí dels visitants ni amb les concentracions
de metabòlits de glucocorticoides en cap de les dues espècies. Per
tant, van arribar a la conclusió que l’increment observat en el
comportament de vigilància cap el públic es podria deure a un
instint natural de l’animal d’inspeccionar moviments al seu voltant, sense que aquest comportament hagués d’estar necessàriament relacionat amb una resposta d’estrès si l’individu no detecta
una amenaça real.
Els efectes dels visitants en el comportament i en la resposta
d’estrès dels animals són variables i depenen de diversos factors,
com l’espècie. Així mateix, individus de la mateixa espècie poden
mostrar respostes molt diferents a la presència de públic degudes
al temperament o personalitat i a experiències prèvies de cada
animal. Alguns científics sostenen que podria ser possible que en
algunes ocasions els animals s’hagin habituat a la presència de
públic.
COM ATENUAR L’EFECTE DEL PÚBLIC
Diversos estudis suggereixen que l’efecte negatiu del públic es
pot mitigar si es prenen certes mesures per enriquir l’ambient de
l’animal. Per exemple, es poden modificar i millorar les instal·lacions

ja existents mitjançant l’ús de barreres (com ara xarxes de camuflatge) i punts d’amagatalls o refugis que permetin als animals evitar
contacte visual amb el públic.
Per altra banda, en algunes espècies s’ha suggerit que quan els
visitants observen els animals des de dalt la seva presència pot ser
més estressant que si es troben a un nivell inferior.
Així mateix, el moviment i el soroll produït pels visitants del
zoològic poden tenir un efecte en la resposta d’estrès dels animals.
Per aquest motiu, l’educació de les persones que visiten els centres
(mitjançant, per exemple, l’ús de senyals per modificar el seu comportament) és important, ja que pot fer disminuir l’efecte negatiu
del públic.
Per últim, una altra manera de reduir el potencial efecte negatiu
dels visitants podria ser millorar la percepció que tenen els animals
dels humans desconeguts fomentant relacions positives amb ells.
CONCLUSIÓ
El públic dels zoològics pot ser una font d’estrès pels animals en
captivitat, especialment si aquests no tenen cap tipus de control sobre el seu ambient, no disposen d’enriquiment o si les instal·lacions
no tenen un disseny adequat que permeti als animals amagar-se de
la vista dels visitants.
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