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Situació Actual 

La situació actual és que queden molt 
pocs Goril·les de Muntanya al món, 
concentrats a les zones d’Àfrica 
Central, on els països d'Uganda, 
Rwanda i la República Democràtica del 
Congo vetllen per la preservació dels 
Goril.les i el seu hàbitat. 
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Aquesta espècie està en clara amenaça 
d'extinció, ja que durant els anys 80 la 
proliferació de la caça furtiva amb la 
complaença dels governs, van minvar molt 
la població d‘aquesta espècie.  
Actualment, aquests països han 
redireccionat el seu posicionament 
respecte els goril·les i treballen per la 
preservació de l'espècie i la eliminació de 
la caça furtiva. 
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Gràcies al treball d’algunes 
fundacions, que no només treballen 
per preservar els Goril.les i el seu 
hàbitat, sinó que també col·laboren en 
l’educació de la població que viu a la 
zona, s’ha augmentat fins a uns 820 
Goril·les de Muntanya distribuïts entre 
les zones de Virunga Mgahinga 
(Uganda), Parc Nacional dels Volcans 
(Rwanda) i en el Parc Nacional Virunga 
(República Democràtica del Congo), i a 
la selva de Bwindi (Uganda). 
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Fundacions que participen en el projecte de Protecció 

Fundació DIAN FOSSEY FUND INTERNATIONAL 

 
Fundada al 1978 per la conservacionista Dian Fossey, aquesta 

fundació dedica els seus esforços en el coneixement de la vida dels 

Goril·les, per tal d’oferir-los les condicions més favorables per la 

recuperació de l’espècie. 
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Fundacions que participen en el projecte de Protecció 

Fundació THE GORILLA ORGANITZATION 

 

Fundada amb l’objectiu de dur a terme projectes de preservació de 

l’espai dels goril·les i d’educació local a Àfrica amb l’ànim de 

conciliar el tracte enter els humans i les colònies de Goril·les.  
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Projectes amb els que treballen les Fundacions:  
 

- Protegir els goril·les en el seu hàbitat natural. 
- Prevenir la caça furtiva a través de les Patrulles de Control. 
- Seguiment d’exemplars a la natura. 
- Recuperar goril·les ferits o malalts. 
- Preparar goril·les orfes per reintroduir-los a la natura 
- Educar en la convivència a les poblacions d’humans que 

comparteixen l’hàbitat amb els goril·les.  
- Ajudar a les comunitats humanes  africanes. 
- Preservar els Parcs Nacionals Africans. 
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NATUR CENTER s’ha implicat amb 
aquestes dues fundacions per tal de donar 
a conèixer la greu situació que pateix 
aquest espècie i ajudar a tirar endavant 
aquests projectes de Protecció dels 
Goril·les de Muntanya.  
Per això hem decidit realitzar activitats, 
amb l’objectiu de recollir fons i enviar-los 
a aquestes fundacions.  
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I tu com col·labores? 
Dipositant ara el teu donatiu en aquesta guardiola 

 
També... 

 


