
Bi arrazoirengatik da Gerald Durrell ospe-
tsua. Lehenik, zoologiko bat zabaldu zue-

lako desagertzeko arriskuan dauden espezieak
jasotzeko, Jersey uharteko zoologikoa.

Bigarren arrazoia da nagusia: Durrell idazle tre-
bea zen. Animaliekin egindako lana gaitzat har-
tuta, liburu-sorta ederra idatzi zuen. Liburu ho-
rietako edozein da ona kontserbazioari buruz
irakurri nahi dutenentzat. Eta ez horientzat ba-
karrik, liburu askotan kontakizun autobiografi-
koak ere tartekatu baititu Durrellek.

Haren liburu ezagunena My Family and Other
Animals da (gaztelaniazko argitalpenean, Mi fa-
milia y otros animales). Durrellen familiak Inga-
laterra utzi zuen, eta bost urtez bizi izan zen
Korfu uhartean, Grezian. Liburuak garai hartako
oroitzapenak biltzen ditu, bederatzi urteko 

Gerald Durrell umearen ikuspuntutik. Hasieran,
Korfun animaliekin izan zuen harremanari bu-
ruzkoa izan behar zuen liburuak. Baina “libu-
ruaren lehen orrietan familia sartu nuen, eta
hori akats handia izan zen” idatzi zuen Durre-
llek. “Paperaren gainean egonik, hurrengo kapi-
tuluak bereganatzen hasi ziren, eta, gainera, la-
gunak gonbidatu zituzten. Zailtasun handiak
gaindituta, eta trebetasuna erabilita, animalien-
tzako bakarrik izango ziren orri batzuk gorde-
tzea lortu nuen”.

Durrellek liburu asko idatzi zituen zoologikora-
ko lana aitzakia hartuta. Horietako bat da Catch
Me a Colobus izenekoa (Atrápame ese mono). Zoo-
logikoan bertan gertatutakoak kontatzen ditu,
eta, horrekin batera, animalien bila egindako bi-
daia batzuetan gertatutakoak ere bai. Lehoina-
barrak eta koloboak harrapatzera Sierra Leona-
ra egindako bidaia bat deskribatzen du;
Mexikon teporin untxiaren bila joan zireneko
beste bat eta abar.

Durrellen zoologikoaren helburua arriskuan
dauden espezieak kontserbatzea da. Hain zu-
zen ere, helburu horren atzean dagoen filosofia
azaltzen da Durrellen idatzietan. Idazlea
1995ean hil zen, baina haren lana ez zen or-
duan amaitu, zoologikoarekin batera, Wildlife
Preservation Trust International izeneko funda-
zioa sortu baitzuen, helburu berarekin. Hain
zuzen ere, aurten egin ditu 50 urte funda-
zioak.•
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