NOTA DE PREMSA
JARC-COAG EXIGEIX MESURES PER PAL·LIAR ELS ATACS DE LA FAUNA SALVATGE SOBRE EL BESTIAR
L'Organització agrària impulsa una campanya per a que la UE modifiqui la legislació i permeti de nou
l'abandonament de cadàvers en menjadors i femers a la muntanya
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-COAG) ha presentat al Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient ia la Unió Europea un informe elaborat en col · laboració amb l'organització
SEO-Birdlife en el qual es demostren els negatius efectes per a les ocells necròfags i per a les explotacions
ramaderes de la normativa comunitària de 2002 sobre gestió de subproductes animals al camp. Amb
aquesta iniciativa, JARC-COAG ha iniciat una campanya perquè Brussel · modifiqui la legislació vigent i
facilitin l'abandonament de caps de bestiar en el camp en menjadors i femers.
Arran de la crisi de l'encefalopatia espongiforme bovina (EEB) de 2001, la UE va modificar la normativa i
prohibir l'abandonament d'animals morts al camp i els femers, eliminant de cop l'aliment essencial de les
espècies necròfagues. Aquesta normativa va exigir als ramaders de la UE canviar la forma de procedir
quan algun cap de bestiar moria. Fins aquest moment, quan un animal que no era destinat a consum
humà moria, o bé era abandonat al camp o bé era traslladat a un lloc habilitat especialment per a això,
el que tradicionalment es coneix com femer. Aquestes restes d'animals morts (carronya), especialment
cabres i bestiar oví, són la base essencial de l'alimentació de les espècies necròfagues, que consumeixen
pràcticament el 100% del bestiar no destinat a consum humà.
D'aquesta manera, voltors i altres ocells carronyaires s'encarregaven d'eliminar els cadàvers de la
muntanya i evitaven la propagació d'epidèmies i altres malalties. A més, evitaven el costós trasllat per als
ramaders fins abocadors o incineradores. "Amb la modificació de la normativa, la UE ha convertit els
nostres millors aliats en els nostres més salvatges enemics. Aquesta és la conseqüència d'intentar
modificar en els despatxos les lleis de la naturalesa ", ha apuntat Xavier Cullerés, responsable de Medi
Natural de JARC-COAG, que ha afegit, "centenars de voltors carronyers es posen ara en els teulades de
les explotacions ramaderes, entren en els tancats i paridores i acaben amb la vida dels més febles. Han
modificat el seu comportament. Busquen el menjar que la UE els va arrabassar".
La nova situació suposa un greu problema tant per a la conservació de les poblacions d'espècies
necròfagues, que actualment no troben prou aliment per subsistir en haver desaparegut la seva
principal font d'aliment, com per als ramaders, que des de 2002 paguen el trasllat dels animals morts i
suporten les pèrdues pels atacs al bestiar viu.
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A més a més, la problemàtica sigui aguditza encara més en països com Espanya i Portugal, on hi ha més
del 50% de la població total d'aus necròfagues d'Europa.
Davant els primers efectes, la UE va aprovar un seguit de decisions que van intentar compatibilitzar la
gestió ramadera amb la conservació dels ocells necròfags. Però això, com demostra l'informe elaborat
per SEO BirdLife en col · laboració amb JARC-COAG, no és suficient ja que les mesures proposades
tampoc sufraguen les necessitats de les poblacions de necròfagues a la península Ibèrica. La disminució
de la productivitat en aquests últims anys, l'augment d'exemplars que han ingressat en centres de
recuperació de fauna amb símptomes de desnutrició i els canvis en el comportament dels voltors són
alguns dels efectes que estan demostrant les conseqüències d'aquesta legislació.
A més, cal tenir en compte que l'EEB per les quals es va generar tota aquesta normativa estan deixant
d'aparèixer gradualment en el bestiar. Així, en el bestiar boví els casos de encefalopatia espongiforme
bovina (EEB) estan en disminució des del 2005, havent-se demostrat que els pics màxims de 2003 i 2004 es
van deure a animals nascudes en la dècada dels 90 quan els seus progenitores van ser contaminades
amb farines infectades. Però més eloqüent és el cas del bestiar oví i cabrum; últims estudis han demostrat
que aquests animals no pateixen la EEB, sinó que tots els casos coneguts es deuen a la tremolor, malaltia
coneguda des fas segles i que no té conseqüències sobre la salut humana.
Per tant, des de JARC-COAG es considera adequat un canvi en la gestió dels subproductes animals no
destinats al consum humà, amb l'aprovació d'una nova normativa que possibiliti l'abandonament del
bestiar mort en llocs apropiats, o com es venia fent fins ara en les ramaderies extensives,
l'abandonament de les peces mortes en la naturalesa en aquells paratges que els que se sap que són
ràpidament consumides per les espècies carronyeres. En aquest sentit, l'informe que s'ha presentat a
Ministeri i UE recull de forma concreta les següents peticions:
- Creació de nous menjadors i manteniment dels abocadors tradicionals l'empara d'una nova legislació
que permeti l'abandonament de bestiar mort oví-cabrum en aquests, almenys en països com Espanya i
Portugal on els casos d'EEB són mínims i les poblacions de espècies necròfagues són les més elevades i
importants d'Europa. Els nombrosos anàlisis realitzades a la cabanya ramadera ovina i caprina des de
2002 han demostrat l'absència d'EEB i per tant aquesta solució no comportaria perill de contagi algun a
altres animals o éssers humans.
- Permetre l'abandonament en el camp o femers dels caps de boví menors de 24 mesos, lliures de MER
(Materials Específics de Risc).
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Enllaç vídeo enviat per ramader de Terol després de l'atac de voltors. Una vaca és atacada mentre que
està parint i els voltors devoren a la cria en el moment de néixer. Minut 2:10 ramader ensenya efectes
atac. Alerta: Són imatges poden ferir la sensibilitatdels que les visionin:
http://www.youtube.com/watch?v=t3UJ_ctHc68&feature=youtu.be
Enllaç a l'informe elaborat per JARC-COAG sobre la problemàtica:
http://www.coag.org/rep_ficheros_web/aa6017a271c3115c3b912adededea27e.pdf
Nota tècnica dels SSTT de COAG sobre la normativa vigent d'alimentació d'espècies necròfagues:
http://www.coag.org/rep_ficheros_web/985f7b9d90f393295bf3304e1e01ef3f.pdf
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