RECULL DE PREMSA
126. Linx boreal al Pirineu
Neix el primer linx al Pirineu català en més d’un
segle
L’animal, en perfecte estat, és al centre de recuperació de fauna de
MónNatura Pirineus
És un cadell de l’espècie linx boreal o gatillop, que estava extingida en
aquesta zona
Redacció - son - 8 agost 2019
El linx de l’espècie boreal,
conegut també com a
gatillop, va néixer el 28 de
maig
al
centre
de
recuperació de fauna de
MónNatura Pirineus i està
en perfecte estat ACN.

El primer exemplar de linx nascut al Pirineu català en més de cent anys es va presentar ahir. L’animal és de l’espècie linx europeu o
boreal Lynx lynx coneguda al Pallars Sobirà amb el nom de gatillop, i que estava extingida en aquesta zona.
Va néixer el 28 de maig passat al centre de recuperació de fauna de MónNatura Pirineus i està en perfecte estat. Es tracta d’un
mascle i ara pesa uns 800 grams. Els pares del cadell són dos linxs que van néixer en captivitat el maig del 2008 en un zoològic de
Galícia, i van ser traslladats al centre de MónNatura Pirineus l’agost del mateix any.
Miquel Rafa, director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, que gestiona MónNatura Pirineus, va remarcar
durant la presentació de la cria la importància d’aquest naixement i va explicar que aquest linx reforçarà la tasca d’educació ambiental
que es fa en aquest centre, on hi ha altres espècies d’animals com ara el trencalòs, el duc, el cabirol, la marta, la fagina i la guineu,
entre d’altres; que permeten explicar la seva funció ecològica als Pirineus.
Els pares del cadell de linx fa onze anys que són a MónNatura Pirineus i és el primer cadell que han tingut. Després de tant de temps,
els tècnics del centre pensaven que la mare tenia problemes d’infertilitat i el naixement del linx ha estat una “veritable sorpresa”. Ara, el
pare i la mare estan separats i no s’espera que en un futur tornin a criar.
La cria, de moment, no té nom i coincidint amb l’inici del curs escolar es vol fer una campanya d’educació ambiental amb les escoles
de la comarca i els seus alumnes seran els encarregats de triar com es dirà el linx. En els últims onze anys, més de 100.000 persones

han visitat el centre de fauna de MónNatura Pirineus i han pogut conèixer la parella de linxs pares del cadell. D’aquesta manera, el
centre contribueix a la seva tasca pedagògica i de sensibilització.
LA XIFRA : 800 grams pesa ara el petit linx, que va néixer el 28 de maig passat i que encara no té nom.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dijous, 8 d´agost del 2019.

Neix el primer linx al Pirineu català des de fa més
d'un segle
Des del centre de MónNatura Pirineus destaquen que l'animal "recordarà als
visitants el paper que van tenir en un passat" als boscos de la zona
ARA ANDORRA Andorra la Vella 07/08/2019
Una imatge
del cadell de
linx. / M. LL.
(ACN)

El Centre de recuperació de fauna de MónNatura Pirineus, al Pallars Sobirà, compta des de fa dos mesos amb un nou linx de
l'espècie linx europeu o linx boreal, espècie extingida en aquesta zona. Es tracta del primer animal d'aquesta espècie que ha nascut al
Pirineu català des de fa més d'un segle, tal com informa l'ACN.
L'animal, que es troba en perfecte estat de salut, va néixer el 28 de maig, és un mascle i actualment pesa uns 800 grams. Els pares
del cadell són dos linxs que van néixer en captivitat el maig del 2008 en un zoològic de Galícia, i van ser traslladats al centre de
MónNatura Pirineus l'agost del mateix any. Miquel Rafa, director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha
remarcat la importància d'aquest naixement i ha explicat que aquest linx reforçarà la tasca d' educació ambiental que es fa en aquest
centre.
Rafa ha explicat que els pares del cadell de linx ''fa onze anys que estan al centre i és el primer cadell que han tingut, i de manera
totalment natural''. Els tècnics pensaven que la mare tenia problemes d'infertilitat i el naixement del linx ha estat una "veritable
sorpresa". Ara, el pare i la mare estan separats i no s'espera que en un futur tornin a criar.
En aquests onze anys, més de 100.000 persones han visitat el centre de Fauna de MónNatura Pirineus i han pogut conèixer la parella
de linxs. D'aquesta manera el centre contribueix en la seva tasca pedagògica i de sensibilització.
La cria de moment no té nom. Coincidint amb l'inici del curs escolar s'iniciarà una campanya d'educació ambiental amb les escoles de
la comarca i els seus alumnes seran els encarregats de batejar la cria de linx. El linx al Pirineu, i de manera concreta al Pallars Sobirà,
s'anomena gat-i-llop.
En un dels seus llibres, mossèn Cinto Verdaguer ja va citar aquest animal i l'anomena "llop cerver" o "gat-i-llop". En la descripció que
en fa diu que "és com un gosset, més gros que un gat. Té unes urpes com ganxo de romana que es claven en los englevats". Ara la
cria de linx pesa uns 800 grams però adult pot arribar a pesar uns 30 quilos.
Rafa ha sentenciat que "aquest linx serà un perfecte ambaixador d'aquesta espècie i recordarà als visitants el paper que van tenir en
un passat als boscos del Pirineu" i deixarà a la imaginació el que poden tornar a tenir en un futur. A la Val d'Aran, el ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient espanyol, amb la col·laboració del Consell General d'Aran, volia alliberar tres exemplars l'any
2016. Finalment es va desistir, després de constatar que no hi havia acord per fer-ho amb part dels ramaders de la vall.
Informació publicada al diari Ara. Dimecres, 7 d´agost del 2019.

Neix el primer linx al Pirineu català des de fa més
d’un segle
L’exemplar, nascut a MónNatura Pirineus fa dos mesos, és de l’espècie Linx
Europeu o Linx Boreal, extingida en aquesta zona
ACN - Son - 7 agost 2019
Neix el primer linx al Pirineu
català des de fa més d’un
segle ACN.

El Centre de recuperació de fauna de MónNatura Pirineus, al Pallars Sobirà, compta des de fa dos mesos amb un nou linx de
l’espècie Linx Europeu o Linx Boreal, espècie extingida en aquesta zona. Es tracta del primer animal d’aquesta espècie que ha nascut
al Pirineu català des de fa més d’un segle.
L’animal, que es troba en perfecte estat de salut, va néixer el passat 28 de maig, és un mascle i actualment pesa uns 800 grams. Els
pares del cadell són dos linxs que van néixer en captivitat el maig del 2008 en un zoològic de Galícia, i van ser traslladats al centre de
MónNatura Pirineus l’agost del mateix any.
Miquel Rafa, director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha remarcat la importància d’aquest naixement
i ha explicat que aquest linx reforçarà la tasca d’educació ambiental que es fa en aquest centre.
Rafa ha explicat que els pares del cadell de linx ’’fa onze anys que estan al centre i és el primer cadell que han tingut, i de manera
totalment natural’’. Els tècnics pensaven que la mare tenia problemes d’infertilitat i el naixement del linx ha estat una “veritable
sorpresa”. Ara, el pare i la mare estan separats i no s’espera que en un futur tornin a criar.
En aquests onze anys, més de 100.000 persones han visitat el centre de Fauna de MónNatura Pirineus i han pogut conèixer la parella
de linxs. D’aquesta manera el centre contribueix en la seva tasca pedagògica i de sensibilització.
La cria de moment no té nom. Coincidint amb l’inici del curs escolar s’iniciarà una campanya d’educació ambiental amb les escoles de
la comarca i els seus alumnes seran els encarregats de batejar la cria de linx. El linx al Pirineu, i de manera concreta al Pallars Sobirà,
s’anomena gat-i-llop.
Verdaguer en un dels seus llibres ja va citar aquest animal i l’anomena “llop cerver” o “gat-i-llop”. En la descripció que en fa diu que
“és com un gosset, més gros que un gat. Té unes urpes com ganxo de romana que es claven en los englevats”. Ara la cria de linx pesa
uns 800 grams però adult pot arribar a pesar uns 30 quilos.
Rafa ha sentenciat que “aquest linx serà un perfecte ambaixador d’aquesta espècie i recordarà als visitants el paper que van tenir en
un passat als boscos del Pirineu” i deixarà a la imaginació el que poden tornar a tenir en un futur. A la Val d’Aran, el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb la col·laboració del Consell General d’Aran, volia alliberar tres exemplars l’any 2016.
Finalment es va desistir d’alliberar els exemplars de linx boreal a la Val d’Aran, després de constatar que no hi havia acord per fer-ho
amb part dels ramaders de la val.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimecres, 7 d´agost del 2019.

Naturlandia viu el fet excepcional de veure néixer
dues cries de linx
Els dos animals es poden veure des de fa només deu dies
Andorra la Vella 08/08/2019
Les dues cries
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Els mitjans catalans es feien ressò
aquest dimecres del naixement, al
centre de recuperació de fauna de
MónNatura Pirineus d’un linx boreal, el
primer exemplar nascut al Pirineu de
Catalunya des de fa més d’un segle.
Doncs es dona la circumstància que el
fet “extraordinari” que neixi un exemplar
de linx en captivitat i més al Pirineu
també s’ha donat a Naturlandia, on fa
tres mesos van néixer dos animals, fills
de la parella que el parc té des de fa
uns anys. Aquests animals no s’han
pogut veure fins fa uns dies, ja que són
“molt sensibles als canvis” i s’ha volgut garantir que no es vegin afectats per la visita de persones al parc.

Tal com explica el director d’explotació de Naturlandia, Manuel Robles, el naixement es va produir fa tres mesos, un fet excepcional ja
que és “molt complicat” que aquests animals es reprodueixin en captivitat. És més, normalment aquests naixements tenen lloc en
centres que es dediquen a la reinserció i no en parcs d’animals, la qual cosa fa encara més extraordinari el que ha passat a
Naturlandia, afegeix. I quin ha estat el secret perquè això s’hagi donat? Robles assenyala que des del parc s’ha fet una feina important
per adaptar al màxim l’ hàbitat dels linxs per fer-lo “el més salvatge possible” i també s’ha fet diverses adaptacions en els horaris dels
menjars per garantir que els animals es trobessin el millor possible. A més, en el mateix tancat on es troben s’ha habilitat una zona
reservada on es poden amagar quan se senten estressats. De fet, Robles explica que “la mare és molt protectora” i porta els cadells
allà quan detecta una situació que pugui ser estressant. La sensibilitat d’aquests animals també explica que fins fa només deu dies no
es poguessin visitar.
A més a més d’aquests dos cadells de linx el parc ha viscut aquesta temporada també el naixement de quatre llops. Robles destaca
que esperen que aquestes noves incorporacions serveixin també per atreure més visitants al parc, que a banda dels linxs i els llops
poden veure isards, daines, muflons, cérvols i ossos.
Informació publicada al diari Ara. Dijous, 8 d´agost del 2019.

Neix el primer linx europeu al Pirineu català des
de fa un segle
La cria ha nascut en captivitat a MónNatura Pirineus, on viu una parella de
gatillops des de fa 11 anys
Mar Rocabert Maltas Barcelona 7 AGO 2019
El linx europeu que
ha
nascut
en
captivitat al Pirineu.
MónNatura Pirineus

“Semblava que ja no es reproduirien”, reconeix Miquel Rafa, director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera,
perquè feia 11 anys que un mascle i una femella de linx europeu convivien al recinte de MónNatura Pirineus i no havien tingut cap cria.
Però al maig passat va arribar la sorpresa. Va néixer el primer gatillop –com es coneix popularment aquesta espècie– en aquest centre
d’educació ambiental i interpretació de la natura del Pirineu. El petit linx, que ja té dos mesos i pesa un quilo, conviu amb la seva mare
en un recinte tancat i serà “un bon ambaixador” del linx dins d’aquest centre educatiu, perquè ara com ara no pot tornar a l’estat
salvatge.
El Marco Polo dels linxs
El linx europeu o boreal (Lynx lynx) es considera extingit al Pirineu català des de fa diverses dècades. L’última dada fiable és la d’un
exemplar que es va caçar als anys trenta a la Vall de Ribes, explica Rafa. Però podria ser que haguessin sobreviscut exemplars de linx
fins a finals del segle XX. De fet, l’últim estudi que es va fer per detectar la presència de l'espècie va ser als anys noranta, amb una
sèrie d’observacions i albiraments que no van aconseguir provar la presència de cap exemplar.
La parella de linx de MónNatura Pirineus va arribar el 2008, quan eren cries, procedents d’un centre de fauna de Galícia, on van
néixer en captivitat. Els van cedir “amb un objectiu d’educació ambiental necessària per poder plantejar un projecte de reintroducció”,
explica Rafa. El nou membre “reforçarà la tasca d’educació ambiental que es fa en aquest centre”, on hi ha altres espècies d’animals,
com el trencalòs, el duc, el cabirol, la marta, la fagina o la guineu, entre d’altres.
La reproducció ha estat de manera totalment natural, remarca Rafa que, de fet, reconeix que es pensaven que tenien algun problema
d’infertilitat perquè en tots aquests anys no s’havien reproduït. Aquests linxs no podran tornar a la natura perquè ara com ara no hi ha
cap projecte de reintroducció de l'espècie. “No hi ha consens social” per fer un projecte així, explica. De fet, el 2016 el Síndic d’Aran va
fer una proposta de reintroducció però va acabar amb el rebuig de caçadors i ramaders, recorda Rafa.
Rafa explica que el linx té un paper d’equilibrador de la natura, ja que cacen cabirols, llebres, guineus o martes. Una figura que ara
mateix fa falta, perquè a les muntanyes hi ha molts herbívors salvatges. Les densitats que hi ha ara de cabirols, cérvols, daines o isards
són de les més altes dels últims cinc segles, assegura. El linx europeu s’ha reintroduït en altres països com França, Suïssa, Itàlia i
Àustria amb èxit, afegeix.
Informació publicada a El Pais.cat. Dimecres, 7 d´agost del 2019.

El gatillop torna al Pirineu
El linx boreal, amb un pes màxim de 30 quilos, habita en boscos caducifolis
ANTONIO MADRIDEJOS / BARCELONA
Dimecres, 24/05/2017

CRISTINA QUICLER

El linx boreal o eurasiàtic és el representant de mes gran linxs o Lynx, gènere de felins característics de tot l'hemisferi nord, amb un
pes màxim de 30 quilos en el cas dels mascles. Viu de manera dispersa en un vast territori que s'estén des d'Europa central fins a
l'extrem oriental de Rússia, incloent-hi zones del Caucas, el Tibet i Mongòlia.
A la Unió Europea, les poblacions més importants es concentren al nord (Noruega, Suècia i Finlàndia) i els Càrpats (Romania,
República Txeca), en els dos casos amb més de 2.000 exemplars, però també n'hi ha nuclis més petits en una desena de països més.
Els més pròxims a Espanya es troben als Alps francesos i el Jura, on existeix actualment un programa de reintroducció.
El linx boreal és a Europa una espècie forestal característica de boscos caducifolis (faigs), combinats amb coníferes i prats alpins. “A
Catalunya tenim molt de terreny d'aquestes característiques, amb pi negre, pi roig i avets”, recorda David Guixé, investigador del Centre
Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC), a Solsona, i autor del llibre 'Els mamífers carnívors d’Andorra'. El mateix opina Miquel Rafa,
director de l'àrea de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya-La Pedrera. “Tenim zones molt aptes, com la Vall d’Aran, el
Cadí, la vall de Ribes, l'Alta Ribagorça...”. Fins i tot la gran finca de la Fundació Catalunya-La Pedrera a Alinyà, a l'Alt Urgell, hauria
sigut un bon lloc “per comprovar la viabilitat de la reintroducció”, prossegueix.
DE MIDA MÉS GRAN
El linx boreal, també conegut com a gatillop al Pirineu, no ha de ser confós amb el seu parent el linx ibèric, explica Guixé, de mida
molt inferior i color més fosc. Aquest s'estenia fins al segle XIX per tot el Pirineu català, on era conegut com a gatillop o llop cerver, i de
fet apareix citat en repetides ocasions en l'obra de Jacint Verdaguer. “No obstant, com el llop i l'ós, va ser sotmès a una persecució
implacable”, afegeix. Es van arribar a pagar recompenses per acabar amb ells.
Molt possiblement també vivia més al sud, encara que de forma menys habitual. En aquest sentit, Rafa recorda també que les dues
espècies van arribar a coincidir a Catalunya. “Hi ha cites aïllades de linx ibèric i de linx boreal fins ben entrat el passat segle, fins i tot
als anys 90”.
POSITIU PER A L'ECOSISTEMA
Guixé explica que la presència de linxs podria ser una bona manera de controlar la superpoblació de cabirols, daines i isards, altres
animals en expansió, que en alguns municipis han ocasionat problemes en l'agricultura, s'han vist implicats en diversos accidents de
trànsit i fins i tot competeixen per l'aliment amb espècies molt escasses, com el gall fer. “Podria ser un depredador important de llebres i
cabirols, fins i tot de martes i guineus –insisteix en el mateix sentit Miquel Rafa-. Ajudaria a equilibrar l'ecosistema”.
Encara que a les zones de França on s'ha reintroduït s'han registrat diversos atacs a ovelles, Rafa considera que el linx boreal no és
una espècie particularment conflictiva. “El grau d'afectació al ramat és baix, especialment perquè és una espècie summament discreta
que rebutja la presència humana”. Com a exemple del seu sigil, Guixé explica que a molts biòlegs dedicats al seguiment dels animals
els resulta summament difícil veure'ls, o fins i tot impossible, fins i tot en el cas d'anar equipats amb un radiotransmissor. En qualsevol
cas, insisteix Rafa, el que és essencial és comprovar la disposició dels veïns. “Si a la zona diuen que no, seria implantejable”,
considera.
Abans d'un pla estricte de reintroducció, cal observar primer com s'aclimaten pocs exemplars. “Potser apareixen aviat a Navarra. Mai
se sap, perquè són animals solitaris, molt territorials i que es mouen molt”. En qualsevol cas, l'investigador del CTFC afirma que és
inevitable que els linxs boreals acabin arribant des dels Alps, travessant la frontera francesa, “com ja han fet les marmotes i els llops”.
Informació publicada a El Periódico. Dimecres, 24 de maig del 2017.

Pla per reintroduir el linx boreal a la Vall d'Aran
El Ministeri de Medi Ambient i el Consell General d'Aran preveuen alliberar
tres exemplars en els pròxims mesos
Els ramaders de la comarca exigeixen mesures de control dels animals, que
en principi portaran un collar amb GPS
LAURA BIELA / ANTONIO MADRIDEJOS / LLEIDA / BARCELONA
Dissabte, 26/03/2016 | Actualitzada 30/03/2016
La
península
Ibèrica
recuperarà el linx boreal després
de segles extingit. El Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, amb la col·laboració
del Consell General d'Aran, té
previst alliberar tres exemplars
en els pròxims mesos a la Vall
d'Aran. Encara que no hi ha una
data fixada per a la reintroducció
dels exemplars, se sap que
el projecte pilot tindrà una
durada de dos anys i mig. Així ho
confirma el president de
l'Associació de Ramaders de
Vaques de la Vall d'Aran,
Antonio Ané, que assegura que
el Consell ja s'ha reunit en dues
ocasions amb representants dels
ramaders i els caçadors de la
comarca per informar-los sobre
el pla. Després de la segona trobada, els dos sectors van donar el seu vistiplau a la iniciativa. Però només de moment.
Ens van prometre que si durant aquest temps la cosa no anava bé, no seguirien endavant després de finalitzar la fase de proves. A
més, van assegurar que en cas que el nostre bestiar rebés algun atac del linx boreal ens pagarien els danys ocasionats", apunta Ané.
El ramader no sap si serà així o si es tracta només d'una "història que ens han explicat". En aquest sentit, assegura que quan van
introduir l'ós els va passar el mateix: "Ens van prometre tenir-los controlats i costejar els danys ocasionats, i ara com ara tenim més
d'una trentena de plantígrads a la vall i només cobrem una part dels desperfectes", afirma.
Per la seva part, els caçadors no volen precipitar-se a l'hora de fer declaracions. La Societat de Caça i Pesca de la Vall
d'Aran prefereix consensuar el projecte amb la resta de socis, ja que no tots tenen la mateixa opinió.
CONTROLATS PER UN GPS
Els tres exemplars que s'introduiran, un mascle i dues femelles, estaran localitzats en tot moment. Els animals portaran un collar
equipat amb un GPS per registrar els seus moviments i la posició en què es troben. A més, tots estaran esterilitzats perquè no puguin
reproduir-se.
L'experiència pilot tindrà una durada inicial de dos anys i mig, asseguren els seus promotors
El que encara no s'ha decidit és la zona on es deixaran anar. Fonts del Consell han confirmat que encara estan a l'espera de fixar una
reunió amb els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) per valorar la situació i buscar la millor ubicació a la
vall. Malgrat haver 'aprovat' el projecte, ramaders i caçadors s'ho miren amb cert recel. Al ser el linx boreal una espècie desconeguda a
Catalunya, no saben com reaccionarà l'animal quan es trobi amb el bestiar, que a l'estiu pastura sol durant setmanes per la muntanya.
"Introdueixen óssos, linxs boreals... i arribarà un punt que es protegirà més els grans depredadors que no pas els animals de la zona,
com les vaques i les ovelles", lamenta Ané, una mica molest. El president de l'associació de ramaders aranesos considera que tots els
projectes de la vall van en contra del sector, fortament castigat per tots costats. Ell sap que la nova espècie que està per arribar menja
petits depredadors, com poden ser guineus, però desconeix com reaccionarà, per exemple, amb els vedells acabats de néixer.
TERRENYS ÒPTIMS
Les condicions que van afavorir l'extinció del linx boreal a Catalunya en les primeres dècades del segle XX han canviat: la caça està
regulada, el bosc ha recuperat terreny perdut i els cabirols, les llebres i altres mamífers que constituïen la base de la seva dieta s'han
multiplicat de tal manera que en alguns casos hi ha fins i tot superpoblació. A més, la presència humana segueix sent limitada. “No
només crec que el linx s'adaptaria sense problemes, sinó que hi ha molts territoris que són potencialment bons per acollir-los, per no dir
òptims”, considera David Guixé, investigador del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya.
De fet, el 2005, per encàrrec de la Generalitat, es va realitzar un estudi per explorar les possibilitats de la reintroducció, però mai va
arribar a cristal·litzar, recorda el director de l'àrea de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya-La Pedrera, Miquel Rafa. Fruit

d'aquella iniciativa, el centre de naturalesa de les Planes de Son (Món Natura Pirineus) va incorporar dos linxs en captivitat -procedents
d'un zoo- per a un programa d'educació ambiental. Encara avui es poden contemplar.
Informació publicada a El Periódico. Dissabte, 26 de març del 2016.

Dues companyes per al linx boreal del parc de
Naturlandia
Les femelles conviuran amb Doraemon, que va arribar l’agost passat
Escaldes-Engordany. Divendres, 17 d'abril de 2015

Els dos exemplars de linx femella que han arribat a Naturlandia. | Naturlandia

El parc d’animals de Naturlandia ha incorporat dos exemplars nous de linx boreal. Es tracta de dues femelles que acompanyaran
Doraemon, el linx boreal mascle que va arribar al parc d’agost passat.
Doaremon, el nom amb què l’ha batejat la canalla, va arribar procedent del parc faunístic de Lacuniacha, a l’Aragó. Ahir mateix ja es
van començar a deixar veure les dues femelles, de 4 i 5 anys, cedides pel parc temàtic Selwo Aventura d’Estepona, a Màlaga. Les
femelles s’estan adaptant al nou espai que comparteixen amb el mascle.
El parc lauredià ha adoptat els exemplars de linxs boreals perquè s’adapten millor al clima de la cota 2.000 de la Rabassa. Al parc
també hi viuen una parella de llops siberians o de la tundra, una espècie adequada per a la zona.
Naturlandia també acull tres óssos –un mascle i tres femelles–, procedents del parc de Cabárceno, a Santander; cèrvols; daines i
cabirols. El parc ha adaptat un espai per acollir marmotes. Els animals del parc procedeixen d’excedents d’altres parcs.
Informació publicada a El Periòdic d´Andorra. Divendres, 17 d'abril de 2015.

Recull de premsa
Setembre del 2019
126. Linx boreal al Pirineu

