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Què vol dir els animals en perill d’extinció?  

Els animals en perill d’extinció són els que estan a punt de desaparèixer del món. Les 
conseqüències més graus són que s’acabi l’espècie i, es pot trencar la cadena alimentària. 
 

Quins graus de perill d’extinció coneixem? 

Aquests són els signes dels graus de perill d’extinció (estats de conservació) que coneixem: 
 

   

 

 

 

Els tres grups són: 

· Extinta:   

- Extinció (EX): És un estat de conservació pel qual desapareixen d’un hàbitat 
determinat tots els individus d’una espècie. 

-  Extinta en estat salvatge (EW): És un estat de conservació assignats a un grup 
d’organismes (animals) inferiors, i són els únics membres vius dels quals es troben 
en captivitat o són fruit d’una repoblació fora de la seva àrea de distribució històrica.  

· Amenaçada: 

- En perill greu (CR): És un estat de conservació que vols dir que una espècie ha 
disminuït o disminuirà el seu nombre d’individus en un 80%, en 3 generacions. 

- En perill (EN): Una espècie en perill és un població d’organismes que està en risc de 
esdevenir extinta, degut al seu reduït nombre d’individus. Un 40% de les espècies es 
troben en l’estat de conservació de en perill. 

- Vulnerable (VU): És aquella que ha estat catalogada per la Unió Internacional per a 
la Conservació de la Natura com una espècie probable d’esdevenir en perill. 

· Risc baix: 

- Gairebé amenaçada (NT): És un estat de conservació assignat a espècies o taxons 
inferiors, que poden ser considerats amenaçats amb l’extinció en un futur pròxim, 
encara que actualment no estiguin qualificats com a amenaçats. 

- Risc mínim (LC): És una categoria assignada per la UICN a les espècies o taxons 
inferiors, que han estat avaluats però no compleixen els criteris de cap altra categoria 

 



 

 

 

Entrevista amb Jordi Dalmau, soci de Aubèrria. 

- Hola Jordi, 

- Jo i 4 nens i nenes més estem fent un treball a l’escola en 
grup. Parlarem dels animals en perill d’extinció o més concretament de com conscienciar a la 
gent per salvar els animals en perill d’extinció de Catalunya. Esperem treure alguna informació 
extra, creus que ens pots ajudar? 

Ho intentarem  

- Et sembla viable i interesant el tema dels nostre projecte? 

Crec que el tema de els animals en perill d’extinció és un tema interessant i que no tothom coneix 
realment i m’agrada que els nois i noies s’interessin per aquest tema i el coneguin més a fons. 

- Com saber que un animal està en perill d’extinció? 

Per saber si una espècie està en perill d’extinció es fan uns recomptes cada 10 anys i per exemple el 
trencalòs tenia 50.000 individus i ara en té 25.000 vol dir que l’espècie del trencalòs s’ha reduït el 50% 
en 10 anys i vol dir que està en perill d’extinció. 

- Quins són els últims animals de Catalunya que recordes de que ja s’han extingit? 

Doncs, que jo recordi fa poc, per al voltant del 2007-2008 es va extingir una au que es deia Trenca. 
Quan el van revisar per segon cop, ja estava extingida, és a dir, es va extingir durant la abans de que 
fessin la prova. 

- Quan descobriu algun animal en perill d’extinció, què és el primer que feu? 

Jo he treballat en l’espècie del trencalòs a Andorra i nosaltres, vigilàvem el niu, també, li facilitàvem el 
menjar, per si alguns anys hi havia escassetat i per últim també a l’època de cria vigilaven si cuidaven 
bé les cries i si els donaven el menjar. 

- Com vas decidir que et dedicaries als animals i la natura dels Pirineus? 

A mi des de petit que m’agradava la natura i la fauna però vaig estudiar la llengua, els idiomes. Més 
tard me’n vaig adonar de que la natura era el que m’agradava i si m’agradava havia de deixar la llengua 
i dedicar-me a la natura. I així ho vaig fer, dit d’una altra manera, vaig escoltar el meu cor i li vaig fer 
cas. 

- Quan fa que treballes a AUBÈRRIA? 

Doncs, el fam fundar jo i un altre noi fa sis anys. 

- Saps algun altre fet curiós sobre els animals en perill d’extinició? 

Dons la veritat és que ara que hi penso recordo una anècdota: Resulta que hi havia una subespècie 
que estava en perill d’extinció (una espècie de cabra de muntanya). Després se’n van adonar de que 
totes les cabres que quedaven eren familiars i no podien criar perquè no sortirien ben formats les cries. 
Al final, només va quedar una cabra i resulta que aquella cabra es va quedar a reposar sota un arbre i 
amb una tempesta molt forta el vent va fer caure l’arbre i quan la van trobar estava aixafada sota l’arbre, 
morta. 

 

 

 

ENTREVISTA 



 

 

 

 

 

 

Aquests son els animals mes coneguts en perill de extinció de Catalunya . 

 

 

Característiques: son animals pràcticament 
omnívors, la reintroducció d’aquests als 
Pirineus amb exemplars provinents de 
Eslovènia a fet que és comportin com a 
carnívors.  

El ós bru està en perill d’extinció per culpa de 
la caça furtiva ,  l’alteració de l’habitat per 
culpa de les pistes d’esquí  i per les 

infraestructures viaries de muntanya. Per culpa d’aquestes infraestructures viaries de 
muntanya els  ossos es queden en un medi on hi ha molt humans , i per això la caça del ós 
bru no esta casi permutada. 

 

 

És una au característica de les regions semi àrides i càlides 
del paleàrtic. A Catalunya es distribueix a les muntanyes 
mitjanes de la serralada prelitoral i hi ha 65 parelles a 
Catalunya.  

La arpella està en perill d’extinció per la degradació del seu 
hàbitat, la caça furtiva, la escassetat de peixos i la dificultat de 
nidificació per culpa de la presència humana.  

 

 

És un peix d’aigua dolça que viu a les llacunes de la costa. 
No fa més de 4’5 cm de longitud, les aletes són arrodonides i 
l’aleta dorsal s’insereix a la meitat del cos. El fartet menja petits 
crustacis, poliquets i mol·luscs. Habita als aiguamolls, salines i 
llacunes litorals. Està en perill d’extinció per la degradació del 
seu hàbitat, pesca furtiva, escassetat de peixos, dificultat de la 
nidificació (per la presència humana). 

 

ANIMALS MÉS CONEGUTS EN 

PERILL D’EXTINCIÓ DE 

CATALUNYA  

L’ÓS BRU  

L’ARPELLA 

EL FARTET 



 

TORTUGA MEDITERRÀNIA 

La tortuga presència humana).de especia paleàrtica que 
habita des de Catalunya asta Romania la mida dels adults 
és de 13cm tenen a la sutura pectoral una ratlla vermella i 
una altra blava. Són  herbívors i mengen insectes i cargols 
de vegades mengen excrements i trossos de carronya. 
Està en perill d’extinció per la alteració de l’hàbitat i caça 
per tenir-lo com animals de companyia també per la 

Introducció de les tortugues de Florida provinents de les cases on no les 
volen. 

 

PAPALLONA APOL·LO 

L’apol·lo és un insecte amb 4 grans ales recobertes d’escates; Tenen 
gran varietat de dibuixos i colors segons la espècie . L a boca es 
xucladora, s’anomena espiritrompa. Té ulls compostos i dues antenes 
de formes diverses. Té sis potes en les quals s’aguanta sobre les flors. 
Menja vegetals, flors i fruites. Es veuen fàcilment per els Pirineus en els 
mesos que no a fred. Viuen per tot Catalunya, prop de les flors que 
s’alimenten. Estan en perill d’extinció per la caça i pel col·leccionisme 
  

 

 

 

TRENCALÓS 

El trencalòs es el voltor mes estrany i escàs que tenim a Catalunya. 
S’ alimenta d’ animals morts. Viu a zones muntanyoses per sobre 
dels 600 metres fins als 2200 metres estan en perill d extinció perquè 
ja no n’ hi ha tants animals morts, perquè ara els humans els cremen 
perquè  no contaminar tant.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

D F G H D J B T R T U 

Q M S I L I S E R O W 

 X L I N X I B E R I C 

T O B Y H V C N E T V 

C K M I L A R E I A L 

R D X O L K M L P Ñ Q 

C A P O L L O N U J A 

D O S B R U E X S W Z 

R  S N H F N K L O E X 

 

Busca 5 animals en perill d’extinció en la sopa de lletres: 

 LINX IBERIC – APOL·LO - ÒS BRU – TRENCALÓS – MILÀ REIAL  

 

RECONÈIXER L’ANIMAL 

Escriu el nom dels següents animals en perill d’extinció: 

 

_____________________   __________________   __________________            

JOCS 

SOPA DE LETRES  


