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 FAUNA II

Quant a les espècies salvatges, si bé els més perillosos per la seva proximitat i caràcter
eren els hipopòtams i cocodrils, tampoc es pot oblidar depredadors com ara lleons,
panteres, lleopards i xacals, o a les silencioses i imprevisibles serps, com a boes,
pitonss, escurçons o cobres.
Llops, linxs, guepardos, mangostes, mandrils, cérvols, llebres, ratolins, rates penades,
camaleons, colobres, eriçons, estruços, voltors, falcons, milans, òbiles, ànecs, oronetes,
teuladins, milotxes, judies, musaranyes, sargantanes, granotes o tortugues,
complementen l’ampli espectre de la fauna present en l’antic Egipte. Tampoc es pot
oblidar als  nombrosos i heterogenis insectes, com a mosques, mosquits, xinxes,
formigues, tèrmits, llagostes, llagostí, mantis religiosa, escarabats, libèl·lules o
palometes, i als que hauria que unir així mateix escorpins o centcames, uns elements en
conjunt  tan insignificants en grandària com desagradable i perjudicials quan
s’entremetaven en la vida quotidiana, i dels que cal citar, com a excepció, a les molt
apreciades i laborioses abelles, anomenades Bit.
Sobre els animals domèstics, destacar com a detall addicional i curiós que era habitual
que moltes espècies compartiren les vivendes dels seus propis cuidadors, especialment
quan aquests últims eren gent de baix estatus social, ja que al no tenir millors
recursos, es veien en la necessitat  de protegir i resguardar d’aquesta manera als que
tants béns els proporcionaven, un costum que no obstant això resultava a vegades
altament perjudicial, perquè no era rar que aquests animals transmetien algunes de les
seves malalties particulars als seus protectors, com la tuberculosi bovina.

Respecte a les espècies mes salvatges, rares o independents, si bé allò més habitual era
que es respectara el seu entorn natural deixant-les que es visquesssin en llibertat, va
haver-hi moments puntuals en què no obstant això es va buscar la forma d’acostar-les
a l’entorn humà, com en els casos de Tutankamón, Ramsés II, Ramsés III i Ramsés IV,
els que van tenir allotjats en la seva residències personals com a animal de companyia ni
més ni menys que a un lleó domesticat; el de la reina Hatshepsut, qui va manar construir
un petitzoològic en què es podien veure entre altres representants a lleopards, girafes,
mandrils, així com un bon nombre de pardals exòtics portats des del País de Punt; o el
d’Ajenatón, qui de la mateixa manera va gaudir del privilegi de disposar d’una petita
col·lecció d’animals salvatges dins d’un cercat.
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