
Veure passar un llop entre les boires d’ una 

lenta albada a terres de llop, és una de les 

experiències més increïbles que es pot viure 

com a naturalista, i sentir el seu udol 

conmociona el cor de quants ho escolten per 

primera vegada. 

El llop ibèric és l’ espècie més antiga que es 

coneix i el seu llinatje es remonta a més de  

300.000 anys. El seu pelatje hermòs i críptic 

juntament amb els seus ulls ambarins, el 

converteixen en un autèntic luxe zoològic i un 

privilegi tenir a Espanya, la més gran població 

de Llop bru ( pardo ) de tota Europa. 

La increïble versatilitat d’ aquest mega-

depredador l’ han convertit en un ésser mític, 

gairebé de llegenda, capaç d’adaptar-se a 

qualsevol ecosistema i alimentar-se 

absolutament de tot. 



Un proposem des de la nostra entitat,  que ens 

acompanyeu en aquest viatge, un viatge al món 

secret del llop per conèixer l’animal més fabulós 

que recorre els nostres boscos sense més 

pretensions que viure feliç i en pau amb la seva 

manada.  

  

  

TEMARI:  

Orígens del Llop:  

•        Els primers llops. 
•        Del “ Canis Etruscus” al lLop Ibèric. 
•        Llops del món. 

El món del Llop : 

•        El mega- depredador. 
•        La ment del Llop. 
•        Oïda. 
•        Olfacte. 
•        Vista. 



 

 

 

L’ hàbitat del llop:  

•      La llar. 
•      La “ zona vital ” . 
•      El pacte dels llops.  
•      La manada com a nucli de cohesió. 
•      La Jerarquia. 
•      Un entorn dinàmic. 
•      Solidaridat en el grup. 

 

 Comunicació : 

•      L’ Udol. 
•      Llenguatge intra-específic corporal. 
•      Posició social dins el grup. 



 

El caçador social : 

•      Un depredador de múltiples estratègies 
•       La caça en grup. 
•       Relació predador-  presa. 
•       L’ ordre a la caça. 

 

El món íntim del Llop:  

•       El zel. Llunes de mel. 
•       La catau diferència entre la llar i la 

zona de cria. 
•       Els cadells  i la manada. 
•      Aprenentatge  en el món. 
•      Implicació de la manada dins l’ 

aprenentatge.  
•       Una nova vida lluny de la llar. 

Del Llop al Gos:  

•       El gos un llop domèstic. 
•       L’origen del gos 
•       Un llop a  la ciutat. 
•       La relació entre humans i llops 

domèstics. 
•       Relació de conductes. 



•       Diferents però iguals. 

Taller:   

•      Udols grabats en directe. 
•      Cranis de llop, gos i guineu. 
•      Petjades de llop extretes del fang  
•      Restes de preses.   
•      El llop a Catalunya. 
•      Morfologia entre el llop i el gos. 

 

Audiovisual: 

Projecció sobre el documental del llop. 

Debat i col.loqui. 

 
 


