
 
Catàleg de productes 

de La Botiga de 
Natura del Ripollès 

Tots els productes que trobaràs en aquest catàleg els hem elaborat nosaltres, 
artesanalment.  

A la Botiga oferim aquests i molts més productes! 

 

 

 



  botiganatura@gmail.com 
  666.374.774 i 675.601.476 
  Plaça Santa Maria, 10 de Camprodon 
 
 

 

JOCS ARTESANALS  

-Joc del dòmino 

-Joc de les Parelles amb fusta/ cartró 

-Joc dels Números Animals 

-Trencaclosques dels Cubs 

PETJADES I RÈPLIQUES 

-Kit de petjades d’herbívors 

-Kit de petjades de carnívors amb clau 
dicotòmica 

-Oueres de petjades de mamífers 

-Oueres de petjades d’ocells 

-Oueres de petjades de diferent 
taxonomia 

-Oueres de rèpliques de dents 

-Oueres de rèpliques de dents i petjades 

-Rèpliques de petjades de fauna ibèrica 
(veure catàleg de Huellas 2020) 

-Collaret de dent de tauró blanc 

-Rèplica de dent de tauró blanc 

FOTOGRAFIA I NATURA 

-Caixa de la Guineu 

-Caixa de l’Esquirol 

-Caixa de l’Aligot 

-Caixa del Llop 

-Caixa de l’Ós 

-Caixa de l’Òliba 

 

 

VINILS 

-Trencalòs 

-Aligot 

-Xoriguer 

NATURA I CAMP 

-Clau dicotòmica per identificar 
excrements 

-Clau dicotòmica per identificar petjades 
de carnívors amb coixinets 

-Làmina detallada de les escates del cap 
de Malpolon monspessulanus 

-Làmina de rapinyaires nocturns  

-Làmina que relaciona alimentació-bec 

DECORACIÓ 

-Quadres de fusta envellida amb siluetes 
de fauna ibèrica 

-Quadres de fusta acolorida amb fauna 
en blanc i negre 

ALTRES PRODUCTES 

-Herbes culinàries 

-Hotel d’insectes 

TOT PELS OCELLS SILVESTRES 

-Caixes niu per muntar i muntades 

-Menjadores per ocells 

-Llavors ecològiques 

-Menjadora per cacauets o pastissos de 
llavors 

 

 

Estem preparant nous productes. Els presentarem en el nou catàleg del 
proper semestre del 2020! 

 

ELS NOSTRES PRODUCTES 
 



  botiganatura@gmail.com 
  666.374.774 i 675.601.476 
  Plaça Santa Maria, 10 de Camprodon 
 

1 
 

→JOCS ARTESANALS 
01-Joc del dòmino.  

Fitxes de fusta amb fotografies de fauna ibèrica. Oferim diverses temàtiques com fauna 
del Pirineu (01-P) o fauna mediterrània (01-M). Cada joc va acompanyat d’un fulletó 
explicatiu amb els diferents animals que el componen en català, castellà i anglès. 

Tenim el servei de personalitzar el joc amb temàtiques diverses com familiar, escolars, 
logotipats, etc.  O pels ecosistemes que us interessin. 

 

02-Joc de les parelles.  

Fitxes de fusta amb fotografies de fauna ibèrica. Oferim diverses temàtiques com fauna 
dels Aiguamolls (02-A) o fauna mediterrània (02-M). Cada joc va acompanyat d’un fulletó 
explicatiu amb els diferents animals que el componen en català, castellà i anglès. 

Tenim el servei de personalitzar el joc amb temàtiques diverses com familiar, escolars, 
logotipats, etc. O pels ecosistemes que us interessin. 
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03-Joc de les parelles.  

Fitxes de cartró amb fotografies de fauna ibèrica. Format pocket pel seu poc espai. Ideal 
per portar de viatge. 

 

 

04-Joc dels Números Animals.  

Fotografies d’animals acompanyats de fitxes numèriques per relacionar la quantitat 
d’animal de cada fotografia amb les xifres numèriques. Ideal pels petits de la casa. Cada 
joc va acompanyat d’un fulletó explicatiu amb els diferents animals que el componen en 
català, castellà i anglès. 
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05-Trencaclosques dels Cubs.  

Cubs amb fotografies de fauna ibèrica. Cada cara del cub presenta una part de la 
fotografia total. Amb l’unió dels 9 cubs obtenim la fotografia final. Ideal pels petits de la 
casa. Cada joc va acompanyat d’un fulletó explicatiu amb els diferents animals que el 
componen en català, castellà i el nom científic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  botiganatura@gmail.com 
  666.374.774 i 675.601.476 
  Plaça Santa Maria, 10 de Camprodon 
 

4 
 

 

→RÈPLIQUES I PETJADES 

Les rèpliques de petjades que us oferim són exclusives i úniques. Hem creat la col·lecció 
més gran de la península Ibèrica, aportant, en cas que sigui necessari, l’edat i el sexe de 
cada autor de la petjada*. Són de gran interès per col·leccionistes, rastrejadors, 
aficionats, agents rurals, biòlegs, veterinaris, etc. Incrementem les espècies 
semestralment. Es pot consultar la llista actualitzada a la web www.ulnaebones.com 

*Consultar en cas de voler les petjades amb aquesta informació associada. 

 

06-Kit de petjades d’herbívors  

Conté les petjades de quatre herbívors: porc senglar, cabirol, cérvol i isard. Rèpliques de 
resina amb aspecte envellit. Cada petjada degudament identificada amb l’autor de 
l’empremta. 
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07-Kit de petjades de Carnívors 

Caixa amb rèpliques de petjades de carnívors amb una clau dicotòmica per poder 
identificar-les. Cada petjada va degudament identificada amb l’autor de l’empremta amb 
el nom en català o castellà, anglès i nom científic.  

Oferim dos formats de caixes. Una amb 7 petjades (07-C7) i una altre amb 9 petjades (07-
C9).  

-La caixa de 7 petjades conté: guineu, gos, gat salvatge, geneta, teixó, llúdriga i fagina. 

-La caixa de 9 petjades conté: guineu, gos, gat salvatge, geneta, teixó, llúdriga, fagina, 
marta i visó americà. 
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Oueres de petjades 

Un altre format que presentem són les OUERES. Cada una amb una temàtica diferent. Un 
format pràctic, original i educatiu. Ideal per regalar i aprendre! 

En totes les oueres es pot triar l’idioma de les espècies: català, castellà o anglès. 

 

08-Kit de petjades de Mamífers. 

Dins una ouera hi presentem les petjades de sis petits mamífers. Cada exemplar 
degudament identificat. Rèpliques en positiu, mida real i amb aspecte envellit.  

Espècies: eriçó, talp, visó americà, musaranya, esquirol i rata. 

09-Kit de petjades d’Ocells. 

Dins una ouera hi presentem les petjades de sis ocells. Cada exemplar degudament 
identificat. Rèpliques en positiu, mida real i amb aspecte envellit. Espècies: ànec coll verd 
(poll), blauet, picot verd, oreneta cuablanca, mallerenga carbonera i siboc. 

 

10-Kit de petjades de diferent taxonomia. 

Dins una ouera hi presentem les petjades de sis animals. Cada exemplar degudament 
identificat. Rèpliques en positiu, mida real i amb aspecte envellit.  

Espècies: salamandra, merla, granota, rat-penat, cotxa fumada i gripau. 

 

11-Kit de rèpliques de dents. 

Dins una ouera hi presentem sis rèpliques de dents d’espècies variades i de tipus 
diferents, per exemple, molar i incisiva d’espècies variades com cavall, guineu, senglar, 
etc. Cada exemplar degudament identificat. Rèpliques en positiu, mida real i amb aspecte 
envellit.  
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12-Kit de rèpliques de dents i petjades. 

Dins una ouera hi presentem sis rèpliques de dents (3) i petjades (3) d’espècies variades. 
Cada exemplar degudament identificat. Rèpliques en positiu, mida real i amb aspecte 
envellit.  

 

 

 

A banda de tots els productes que oferim de petjades, també les presentem 
individualitzades. Cadascuna en una bossa i etiquetada amb el nom en català, castellà i 
nom científic. Es poden logotipar les etiquetes. 

Podeu consultar el catàleg adjunt de Huellas 2020 
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13-Collaret de dent de tauró blanc (Carcharodon carcharias)  

Rèpliques de poliuretà rígid amb corda encerada de color marró. Presentació 
individualitzada dins una bossa amb tanca zip i un text acompanyant amb característiques 
de l’animal. Aquesta etiqueta es pot personalitzar amb el vostre segell. 

 

 

 

14- Dent de tauró blanc (Carcharodon carcharias)  

Rèpliques de poliuretà rígid. Presentació individualitzada dins una bossa amb tanca zip i 
un text acompanyant amb característiques de l’animal. Aquesta etiqueta es pot 
personalitzar amb el vostre segell. 
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→FOTOGRAFIA I NATURA 

15-Caixa de la Guineu 

Caixa amb diferents materials relacionats amb la guineu. Conté un quadre amb la silueta 
d’una guineu, un imant i una fotografia exclusiva presentada sobre foam (Model 15-G). 
El color del fons del quadre pot variar entre jocs. A la caixa s’hi pot adjuntar un collaret 
amb petjada de guineu (model 15-GC) 

 

 

 

16-Caixa de l’Esquirol 

Caixa amb diferents materials relacionats amb l’esquirol. Conté una petjada d’esquirol, 
un quadre amb la silueta d’un esquirol i una fotografia presentada sobre foam. El color 
del fons del quadre pot variar entre jocs. 
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17-Caixa de l’Aligot 

Caixa amb diferents materials relacionats amb l’aligot. Conté un vinil de la silueta d’un 
aligot volant, un quadre amb la silueta de l’ocell volant i un imant. El color del fons del 
quadre pot variar entre jocs. 

 

 

 

18-Caixa del Llop 

Caixa amb diferents materials relacionats amb el llop. Conté un collaret de ceràmica amb 
la petjada de llop, una petjada de llop (pot ser llop ibèric -18Lsignatus- o llop europeu -
18Llupus), dos imants amb fotografies exclusives. Ho acompanya un fulletó informatiu de 
l’espècie. 
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19-Caixa de l’Ós 

Caixa amb diferents materials relacionats amb l’ós. Conté una foto d’ós negre presentada 
sobre foam, una petjada de cadell d’ós autòcton del Pirineu i una rèplica d’ullall d’ós de 
cavernes. Ho acompanya un fulletó informatiu de l’espècie. 

 

 

 

20-Caixa de l’Òliba 

Caixa amb diferents materials relacionats amb l’òliba. Conté una petjada d’òliba, una 
fotografia de detall de la cara i una fotografia de l’evolució de l’ou i el pollet presentades 
sobre foam. Totes les fotografies (excepte la làmina de l’ou) són cedides pel fotògraf Raül 
Carmona. Ho acompanya un fulletó informatiu de l’espècie. 
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→VINILS 
21-Vinils per enganxar a les finestres i per evitar el xoc de petits ocells. Tres models 
disponibles de rapinyaires. Siluetes extretes a partir de fotografies de Raül Carmona. 

Models disponibles: 

-Trencalòs. Mides aproximades 36x20,5 cm. Model 21-T 

-Aligot. Mides aproximades 35x15 cm. Model 21-A 

-Xoriguer. Mides aproximades 21x15 cm. Model 21-X 
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→NATURA I CAMP 

22-Làmines plastificades. 

Diverses temàtiques. Mida A3 o A4 

Temes: 

-Clau dicotòmica per identificar excrements. 

-Clau dicotòmica per identificar petjades de carnívors amb coixinets. 

-Làmina detallada de les escates del cap de Malpolon monspessulanus. 

-Làmina amb els rapinyaires nocturns de la península. 

-Làmina de relació entre alimentació i becs de les aus. 
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→DECORACIÓ 
23-Quadres de fusta envellida amb siluetes de fauna ibèrica.  

Mides aproximades 20x20 cm. Presenten cargol per penjar-lo a la paret. Siluetes extretes 
de fotografies reals. Es pot personalitzar amb la fotografia que es vulgui (consultar).  

Models disponibles: picot, àliga marcenca, isard, guineu i esquirol. 

 

 

 

24- Quadres de fusta acolorida amb fauna en blanc i negre. 

Mides aproximades 15x15 cm. Presenten cargol per penjar-lo a la paret. Els colors dels 
quadres poden variar. Es pot personalitzar amb la fotografia que es vulgui (consultar). 

Models disponibles: goril·la, rinoceront, lleó, zebra, elefant i ós. 
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→ALTRES PRODUCTES 
25-Herbes culinàries.  

Kit per sembrar, fer créixer i recollir herbes de cuina com són el julivert, l’alfàbrega i la 
menta. El kit conté testos de fibres vegetals on germinar les llavors, substrat amb les 
llavors incloses, banderetes amb el nom de cada planta per quan germinin i un fulletó 
amb les instruccions. Pots menjar-ne els germinats o esperar a que creixin. Producte 
100% orgànic i reciclable.  

 

 

26-Hotel d’insectes 

Amb uns estructura de fusta posem a disposició dels insectes tot de materials que puguin 
ser d’interés per facilitar-los el seu dia a dia. Enfocat a qualsevol tipus d’insecte, 
especilment per escarabats, himenòpters i marietes. La fusta exterior la protegim amb oli 
de llinosa per suportar la intempèrie. 

A la natura els himenòpters solitaris usen tot tipus de forats i galeries excavades en fusta 
morta per una gran varietat de xilòfags, normalment larves d’escarabats. A l’eliminar 
aquest tipus de fusta generem un greu impacte en totes aquestes espècies que depenen 
d’ella. Aquí rau la importància dels hotels d’insectes. 

Oferim gran varietat de models i mides. Amb o sense teulat, amb preferències de restes 
vegetals, etc. 
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→TOT PELS OCELLS SILVESTRES 

27-Caixes niu per muntar 

27A-Caixa per cueretes blanca i groga, cargolet, pit-roig, cotxa fumada, 
papamosques, etc. Conté manual d’instruccions, consells d’ús, fustes tallades i cargols 
necessaris pel muntatge. 

27B-Caixa per mallerengues. Conté manual d’instruccions, consells d’ús, fustes 
tallades i cargols necessaris pel muntatge. Forat de 32 mm o 26 mm. 

27C-Caixa per pardals i altres. Conté manual d’instruccions, consells d’ús, fustes 
tallades i cargols necessaris pel muntatge. 

 

 

 

28-Caixes niu muntades 

Oferim les mateixes caixes que per muntar, però aquestes estan llestes per utilitzar i 
penjar. Les presentem muntades i amb oli de llinosa per protegir la fusta de l’intempèrie. 

28A-Caixa per cueretes blanca i groga, cargolet, pit-roig, cotxa fumada, 
papamosques, etc.  

28B-Caixa per mallerengues.  

28C-Caixa per pardals i altres.  
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29-Menjadora per llavors.  

Estructura de fusta amb una malla de fibra de vidre per deixar circular l’aigua. Es col·loca 
al terra. Fusta tractada per l’intempèrie. 

 

   

 

30-Menjar ecològic per ocells 

Tenim diferents tipus d’aliment segons les necessitats de cada ocell. 

Barreja amb o sense closques, cacauet pelat, cacauet amb pela, pipes grans, blat, pipes 
negres, cacauet trossejat, mill i boles de greix. 

L’import varia segons quantitat i llavor. 

      

 

31-Menjadora per cacauets o pastissos de llavors 

Estructura de fusta amb malla metàl·lica per encabir-hi cacauets o pastissos de llavors per 
aus. Molt pràctic per obrir i tancar la caixa. Presenta una cinta per poder penjar-lo. 
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Totes les fotografies i siluetes amb les que treballem han estat cedides pel fotògraf Raül 
Carmona. Webs: www.phototrekking.cat i www.raulcarmonafotografia.com 

Les petjades estan elaborades per la biòloga Laura Roqué. Web: www.ulnaebones.com 

 

 

 

 

 

 

Per productes personalitzats o variants del que oferim no dubteu en consultar-nos-ho. 
Segur que hi trobem una solució! 

Els ports varien segons pes, volum i quantitat. 

 

 

 

Contacte: 

666374774  -  675601476 

botiganatura@gmail.com 



Huellas 2020 
 

Catálogo de 

réplicas de huellas de mamíferos, aves, reptiles y 
anfibios 

 

Réplicas de resina, tamaño real y en positivo. 

 

La colección más grande de la Península Ibérica 
 

 

ulnaebones@gmail.com 

botiganatura@gmail.com 

666.374.774 
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Réplicas de huellas de mamíferos, aves, 
reptiles y anfibios 

Réplicas de resina, tamaño real y en positivo. 
La colección más grande de la Península Ibérica 

 90 especies de aves, 32 de mamíferos y 12 de reptiles y anfibios.  

 

 

MAMÍFEROS 

REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD OBSERVACIONES 
01M Sciurus vulgaris x   x   cría 
01M Sciurus vulgaris x x x x adulto 
02M Equus caballus     x x juvenil 
03M Cervus elaphus         derecha 
04M Oryctolagus cuniculus x x x x hembra, adulto 
04M Oryctolagus cuniculus x   x   macho 
05M Capreolus capreolus x   x x macho adulto 
05M Capreolus capreolus ? ?   x macho, juvenil  
05M Capreolus capreolus     x   macho adulto 
05M Capreolus capreolus   x x   hembra 
06M Erinaceus europaeus x x x x adulto 
07M Atelerix algirus x   x   huellas juntas 
08M Martes foina x x x x adulto 
09M Felis silvestris x   x   adulto 
10M Sus scrofa x x x   adulto 
10M Sus scrofa   x   x macho juvenil 
11M Geneta genetta x x x x adulto 
12M Glis glis x   x   adulto 
13M Canis lupus(2 huellas) x x x x macho, adulto 
13M Canis lupus(2 huellas) x x x x hembra, adulto 
14M Martes martes x x x x macho, adulto 
15M Apodemus sylvaticus x x x x macho  
16M Pipistrellus pygmaeus     x x adulto 
17M Pipistrellus pipistrellus     x   cría 
18M Rhinolophus hipposideros     x   adulto 
19M Microtus agrestis x x x x macho 
20M Crocidura russula   x   x juvenil 
21M Lutra lutra x   x x adulto 
21M Lutra lutra x x x x juvenil 
21M Lutra lutra   x   x macho, adulto 
22M Ursus arctos x x x x cría, hembra 
23M Canis lupus familiaris  x x x x perro pequeño 
23M Canis lupus familiaris    x     perro mediano 
24M Rattus rattus x   x   macho 
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25M Rupicapra rupicapra x x x x adulto 
26M Meles meles x x x x adulto 
26M Meles meles x   x   adulto, hembra 
26M Meles meles x   x   adulto, macho 
27M Talpa europaea x x     macho 
28M Neovison vison x x x x hembra adulto 
28M Neovison vison x   x   macho adulto 
29M Vulpes vulpes x   x   cría 
29M Vulpes vulpes x x x x juvenil 
29M Vulpes vulpes   x ? ? adulto 
29M Vulpes vulpes x   x   adulto, hembra 
29M Vulpes vulpes x x x x cría, macho 
29M Vulpes vulpes x x x x juvenil, macho 
30M Felis catus x x x x macho adulto 
30M Felis catus x x x x hembra, juvenil 
31M Myocastor coypus x x x x macho, subadulto 
32M Canis lupus         juvenil 

 

 

 

AVES 

REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD OBSERVACIONES 

1A Accipiter gentilis x x hembra, adulto 

2A Alcedo atthis x x   

3A Anas platyrhrynchos   x adulto 

3A Anas platyrhynchos x pollito 

4A Anthus pratensis x     

5A Apus apus x   pollo 

6A Apus melba x   pollo 

7A Aquila chrysaetos x x adulto 

8A Ara militaris x   adulto 

9A Ardea cinerea   x adulto 

10A Ardea purpurea   x adulto 

11A Asio otus x x macho, adulto 

12A Botaurus stellaris x   hembra, adulto 

13A Bubo bubo x   adulto, macho 

14A Bubulcus ibis x x adulto 

15A Burhinus oedicnemus     juvenil 

15A Burhinus oedicnemus x x adulto 

16A Buteo buteo x x macho 

16A Buteo buteo x x hembra 

17A Caprimulgus europaeus   x juvenil 
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REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD  OBSERVACIONES 

18A Caprimulgus ruficollis x x juvenil 

18A Caprimulgus ruficollis x x adulto 

19A Carduelis carduelis x     

20A Carduelis chloris x x macho adulto 

21A Ciconia ciconia x x macho 

21A Ciconia ciconia x x hembra 

22A Cignus olor   x hembra 

23A Circus aeroginosus x x hembra 

24A Circus cyaneus x x hembra 

25A Circus pygargus x x adulto 

26A Cocothraustes cocothraustes   x juvenil 

27A Columba palumbus x   juvenil 

28A Corvus corax x   euring 3 

29A Corvus frugilegus   x   

30A Coturnix coturnix   x macho, adulto 

31A Cyanistes caeruleus   x adulto 

32A Delichon urbicum   x   

33A Dendrocopos minor   x hembra, pollo 

34A Dendrocopus major   x zeugópodo 

35A Egretta alba x x macho 

36A Egretta garzeta x x macho 

37A Elanus caeruleus x x macho 

38A Erithacus rubecula x x adulto 

39A Eurypyga helias x x hembra, adulto 

40A Falco columbarius   x hembra 

40A Falco columbarius x x huellas juntas, adulto 

40A Falco columbarius x   juvenil 

41A Falco naumanni x   juvenil 

41A Falco naumanni   x macho 

42A Falco peregrinus x   macho adulto 

43A Falco subbuteo x x hembra, adulto 

43A Falco subbuteo x   macho 

44A Falco tinnunculus x x macho 

44A Falco tinnunculus x x hembra 

45A Fringilla coelebs x     

46A Fulica atra x   adulto 

47A Fulmarus glacialis x   adulto 

48A Gallinula chloropus x   
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REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD  OBSERVACIONES 

49A Gallus gallus domesticus x x hembra, adulto 

50A Garrulus glandarius   x macho, juvenil 

51A Grus grus x x adulto 

52A Gyps fulvus x x adulto 

53A Aquila fasciata x   adulto 

54A Aquila pennata x x macho 

55A Himantopus ostralegus   x macho , adulto 

94A Himantopus himantopus x x hembra subadulto 

56A Hirundo rustica x   volantón 

57A Larus melanocephalus x   adulto 

58A Larus michahellis x x adulto 

59A Larus ridibundus x x adulto 

59A Larus ridibundus x x hembra 

93A Nycticorax nycticorax x x macho, adulto 

60A Merops apiaster x x adulto 

61A Milvus milvus x   adulto, hembra 

63A Motacilla alba x x huellas juntas macho 

64A Myiopsitta monachus x macho, adulto 

65A Neophron percnopterus   x   

66A Otus scops x x pollo, normal y zeugópodo 

67A Pandion haliaetus x x hembra adulto 

68A Parus ater x x   

69A Parus major x   adulto 

70A Passer domesticus x x macho, adulto 

71A Phalacrocorax carbo x   hembra,a dulto 

72A Phoenicurus ochruros x   adulto 

72A Phoenicurus ochruros x   juvenil, pollo 
73A Pica pica x x macho, adulto 

74A Picus viridis x   adulto 

74A Picus viridis x x juvenil, hembra 
75A Plegadis falcinellus   x hembra, juvenil 

75A Plegadis falcinellus x x hembra, adulto 

76A Pluvialis apricaria   x   

92A Podiceps cristatus x x macho adulto 

77A Prunella modularis x     

78A Psophia crepitans x x hembra, adulto patologia 

79A Pyrrhocorax pyrrhocorax x x juvenil 

80A Rallus aquaticus   x   
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REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD  OBSERVACIONES 

81A Streptopelia decaocto x   juvenil 

82A Strix aluco x x adulto normal y zeugópodo 

82A Strix aluco x x macho adulto 

83A Sturnus vulgaris x x adulto 

84A Tadorna ferruginea x x hembra adulto 

85A Tetrax tetrax x x adulto 

86A Turdus merula x x adulto 

86A Turdus merula x x hembra, juvenil 

87A Turdus philomelos x x macho adulto 

88A Tyto alba x x adulto 

88A Tyto alba x x hembra, normal y zeugópodo 

89A Cochlearius cochlearius x x adulto 

90A Sitta europaea x x juvenil 

62A Corvus corone x x juvenil 
 

 

REPTILES Y ANFIBIOS  

REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD OBSERVACIONES 

05R Bufo bufo   x   x juvenil 

05R Bufo bufo   x   x hembra, adulto  

11R Lacerta viridis   x x   macho 

04R Pelophylax perezi       x indeterminado 

01R Podarcis muralis x x x x hembra adulto 

12R Pogona vitticeps x   x x indeterminado 

08R Rana temporaria   x   x hembra 

03R Salamandra salamandra x x   x adulto 

10R Tarentola mauretanica x   x   juvenil 

07R Testudo hermanni x x x x macho 

09R Tiliqua scincoides x x x x adulto 

02R Timon lepidus x x x x macho, adulto 

06R Trachemys scripta x x x x hembra, adulto 
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Cada huella se entrega individualizada en bolsa y etiquetada. 

Gracias a nuestro trabajo especializado en osteología de fauna salvaje, podemos ofrecerles la mayor colección 
de huellas de fauna de la Península Ibérica en réplicas de resina. Un valor añadido que podemos aportar en 
las huellas es que en la mayoría de ellas podemos aportar una información adicional como la edad y el sexo 
de cada ejemplar. 

Producimos bajo pedido, la entrega puede tardar unos días. 

Envíos a cualquier país. Gastos de envío pueden variar según peso y destino. 
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Otras modalidades de presentación de huellas: Kits de huellas 
 

A)Kits de réplicas de huellas de resina, en positivo y tamaño real. Cada huevera está formada por 6 réplicas 
envejecidas y una lista con el protagonista de la huella. 

Producto realizado por nuestro equipo y exclusivo en nuestra web y tienda física. 

Idiomas: catalán o castellano. 

Varias colecciones para elegir: 

-Kit de huellas de aves: ánade real (pollo), abejaruco, pito real, avión común, carbonero común y 
chotacabras cuellirrojo. 

-Kit de huellas de mamíferos: erizo, topo, visón americano, ardilla, musaraña y rata. 

-Kit mix de huellas (reptil, anfibio, mamífero y ave): salamandra, mirlo, rana, murciélago, colirrojo tizón y 
sapo. 

-Kit de huellas y réplicas de dientes: varían las especies 
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B) Kit de réplicas de huellas de carnívoros más clave dicotómica para identificarlas.  

Huellas de resina, en positivo y tamaño real. Cada caja está formada por varias réplicas envejecidas y una lista 
con el protagonista de la huella.  

Idiomas: catalán o castellano más inglés y nombre científico. 

Producto realizado por nuestro equipo y exclusivo en nuestra web y tienda física. 

 

Varios formatos disponibles: Kits de 7 o 9 réplicas de huellas de carnívoros con una clave dicotómica para 
identificarlas.  

Especies:  

1- Vulpes vulpes/Guineu/Fox 

2- Canis familiaris/Gos/Dog 

3- Felis catus/Gat salvatge/Wildcat 

4- Genetta genetta/Geneta/Genet 

5- Meles meles/Teixó/Badger 

6- Lutra lutra/Llúdriga/Otter 

7- Martes foina/Fagina/Beech marten  

 

1- Vulpes vulpes/Guineu/Zorro/Fox 

2- Canis familiaris/Gos/Perro/Dog 

3- Felis catus/Gat salvatge/Gato montés/Wildcat 

4- Genetta genetta/Geneta/Jineta/Genet 

5- Meles meles/Teixó/Tejón/Badger 

6- Lutra lutra/Llúdriga/Nútria/Otter 

7- Martes foina/Fagina/Garduña/Beech marten 

8- Martes martes/Marta/Marta/European pine marten  

9- Neovison vison/Visó americà/Visón americano/ American mink 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS 
 

CARNÍVOROS 
 

Incluye: 
Clave dicotómica de identificación de especies 

Colección de 7 réplicas de huellas 

IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS 
 

CARNÍVOROS 
 

Incluye: 
Clave dicotómica de identificación de especies 

Colección de 9 réplicas de huellas 
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