ha ocasionat autèntics desastres en les colònies
d’aus. Els adults poden depredar també sobre cries
d’herbívors domèstics (mens i cabrits).
La gestació és d’onze setmanes, i els parts
solen ser de quatre a sis cries. La femella
construeix un niu per al part, generalment a
les branques d’un arbre, i allà les cries passen
el primer estadi de la seva vida. Als tres
anys ja són fèrtils.

Etologia

En principi és un animal
ximple i sociable, per la qual cosa en
alguna ocasió ha estat importat com
a animal per a tinença en captivitat,
a la qual s’adapta bé i pot
reproduir-se en condicions
adients. Però mai no deixa de
ser un animal salvatge, i s’han
donat casos d’agressions als seus
cuidadors en època de zel o de parts.

Biologia

El Coatí és un carnívor diürn
americà, que sol viure en grups familiars. És de talla
mitjana, i arriba a amidar més d’un metre vint de
nas a cua. Pesa fins a 8 kg. El color és roig terrós,
amb bandes negres a la cua, llarga i gruixuda, i una
màscara facial més fosca. Crida l’atenció la longitud
del nas, prominent i fosc. Les potes són relativament
curtes, amb ungles molt fortes. Molt sovint, quan
es mou, duu la cua aixecada.
És molt àgil, s’enfila fàcilment als arbres o les penyes,
i té una bona capacitat per a la carrera. Aquestes
característiques el fan especialment temible per a
les aus nidificants, de les quals consumeix ous i
polls. En algunes illes del Pacífic on ha estat introduït

Sigui de forma voluntària o accidental, s’han
produït alliberaments de coatís a Mallorca, i s’han
observat animals d’aquesta espècie en els termes
municipals de Lloseta, Selva, Mancor, Santa Margalida
i Sa Pobla. Hi ha indicis que permeten considerar molt
probable la seva reproducció en llibertat a l’illa.
En alguns casos, gràcies a la col·laboració pública,
els animals han pogut ser capturats (en viu sempre
que ha estat possible), però hi ha constància que
encara queden, com a mínim, alguns exemplars a
la zona del Raiguer.

Col·laboració social SI ES PRODUEIX UN
AVISTAMENT D’AQUESTA ESPÈCIE –o qualsevol
altre animal exòtic- ÉS IMPORTANT DONAR PART
AMB URGÈNCIA A LA CONSELLERIA DE MEDI
AMBIENT, la qual retirarà els animals del medi

natural a la major brevetat. L’avís es pot fer
directament a la Conselleria (971 176800) o
mitjançant el telèfon d’emergències (112).

La problemàtica de las espècies
introdüides
Les espècies introduïdes són
molt perilloses per a la natura: la major part de
les extincions conegudes es deuen a
l’alliberament de depredadors o competidors a
illes on abans no hi eren.

Cal ser molt prudent amb les espècies exòtiques
com a mascota (paper al qual s’adapten molt millor
els animals domèstics!), i en cap cas alliberar-los
al medi natural, on poden ocasionar impactes
catastròfics. Si us heu de desprendre d’un animal
exòtic, acudiu al COFIB (Carretera Vella de Sineu,
Km. 15,4, Santa Eugènia).
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