
En Floquet de Neu va ésser trobat per casualitat a Àfrica, a una 
selva anomenada Niko (Guinea Equatorial) l’any 1966

En Floquet de Neu tenia entre dos i  tres anys
d’edat, pesava 8,75 quilos. El pagès africà que el
va  trobar  havia  matat  a  tota  la  seva  família
perquè els goril·les li havien destrossat la seva
finca. El pagès el va trobar en els braços de la
seva mare morta. Quan el va veure va quedar
sorprès pel seu color de pell, era tot blanc!!. Li va
posar el nom  de Nfumu que significa “blanc” en
la llengua fang que és la llengua dels africans de
Guinea

El  pagès  va  avisar  a  un  científic
català anomenat Sabater Pi que es
dedicava  a  l’estudi  dels  goril·les.
Quan  Pi  Sabater  el  va  veure  a
Nfumu  el  va  voler  comprar  i  el
pagès  li  va  vendre  per  20.000
pessetes (120 euros ). 

Sabater Pi el va enviar al Zoo de
Barcelona i  segons els veterinaris

de Zoo era molt difícil que sobrevisqués a causa del seu color de
pell.

Contesta :

Quants d’anys fa que va néixer En Floquet de Neu ? _________

On va néixer ? _____________________________________



Dibuixa un mapa d’Àfrica i situa Guinea Equatorial : 

Quin nom li va posar el pagès quan va trobar? ______________

Com es nom el científic que el va comprar ? ________________

Creus que 120 euros és molt o és poc per comprar un goril·la ? __

Què podríem comprar actualment amb 120 euros ? __________

Creus que va fer bé en Pi Sabater enviant en Floquet de Neu al 
Zoo de Barcelona ? Per què ? __________________________



Quan en  Floquet de Neu  va arribar a Barcelona ràpidament
es  va  fer  molt  famós  perquè  ningú  no  havia  vist  mai  un
goril·la  blanc.Tots  els  científics  del  món es  varen anar a
visitar. 

Però  en  Floquet  de  Neu  era  blanc
perquè  tenia  una  malaltia,
l’albinisme, era un goril·la albí. 

En Floquet de Neu mai no va ésser
un goril·la  tan   espavilat  com els
altres  goril·les  que  tenen  una
infància més feliç. El fet de no tenir
mare possiblement tampoc no va fer

possible que es desenvolupés com els altres goril·les.

Un  altre  problema  que  tenia  en
Floquet de Neu era que no veia molt
ja que l’albinisme perjudica la visió. 

En Floquet de Neu ha tingut vint-i-
dos fills i sis néts. Dels seus vint-i-
dos  només  han  sobreviscut  sis  :
Urko,  Marchinda,  Ntao,  Kena,
Bindung i Virunga.

En Floquet de Neu ha viscut 39 0
40 anys, va ésser un goril·la tranquil i pacífic amb un bona
salut fins que li va aparèixer el càncer de pell .
Contesta :



Cerca a un diccionari què significa l’albinisme : ___________

Classifica el nom dels fills d’en Floquet de Neu que han 
sobreviscut per ordre alfabètic : ______________________

Per què creus que el fet d’haver-lo separat de la seva mare ha 
fet que no fos gaire espavilat ? ____________________

Creus que el fet de viure a un Zoo ha perjudicat en Floquet de 
Neu ? Per què ? ________________________________

________________________________________________ 

Pinta el paisatge on creus que va néixer en Floquet de Neu



Característiques principals d’en Floquet de Neu

En  Floquet  de  Neu  ,  com  hem  dit  va
néixer a la selva, per tant el seu habitat
normal és la selva.

Els  goril·les  quan  neixen  pesen  uns  dos
quilos, son animals que neixen del ventre
de la seva mare. 

L’embaràs de la femella goril·la
dura  de  250  a  295  dies.

Només  tenen  un  goril·la  cada  part  com  els
humans. Quan són petits la mare els alimenta amb
la seva llet per això es diu que són mamífers.

 Quan  estan  en  captivitat  només  viuen  50
anys,  per  altra  banda  si  viuen  lliures  a  la
selva Els agrada viure en manada, és a dir,
en grup per tant a la selva sense van en grup
e 30 o 40 goril·les.

En  Floquet de Neu com tots els goril·les mengen fruita i
verdura
Quan són grans pesen  entre 140 i 275 quilos i mesuren entre
140 i 185 cm.

Ara amb tot el que saps fes un fitxa de Floquet de Neu



Família : _____________________________________

Habitat : ___________________________________

Reproducció : ________________________________

Pes en néixer : _______________________________

Alimentació de petit : __________________________

Gestació : ____________________________________

Nombre de cries : ______________________________

Alimentació : ________________________________

Vidal social : __________________________________ 

Longevitat en captivitat : ___________________
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