
EXÒTICS PERÒ NO DOMÈSTICS!

CAMPANYA CONTRA LA POSSESSIÓ DE MASCOTES
EXÒTIQUES

“La frustració de l’activitat natural de l’animal seria la pitjor forma
de crueltat”

Aldoux Huxley
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QÜESTIONS PREVIES

Des de fa uns anys es pot constatar un augment de la presència a les nostres llars de les
denominades  “mascotes  exòtiques”.
Aquest augment és el resultat d’una moda
creada  i  promoguda  pels  comerciants
d’animals  i  freqüentment  reforçada  pels
mitjans de comunicació. Amb freqüència es
veuen  a  la  premsa  o  a  la  televisió
personatges que, exhibint un tigre, un mico
o  una  gran  serp,  pretenen  demostrar  un
suposat  amor  pels  animals.  Abans  de
l’aparició  d’aquesta  moda,  la  possessió
d’aquestes mascotes es relacionava amb el
caprici  de  persones  excèntriques  que
podien  permetre’s  el  luxe  de  gastar-se
molts diners en un animal estrany. Però, a

mesura que ha anat passant el temps, fires, exposicions, botigues i comerciants ens han
presentat aquest fet com una originalitat a l’abast de qualsevol butxaca.

L’afecció per les mascotes exòtiques respon a un concepte erroni sobre que son els animals
i quina ha de ser la relació de l’home amb la natura. S’ha d’afegir a aquestes consideracions
de caràcter ètic que el comerç d’espècies pel seu us com a mascotes té repercussions molt
negatives que no acostumen a ser conegudes pel públic en general.

L’objecte  d’aquesta  xerrada  és,  doncs,  donar  a  conèixer  les  greus  implicacions  que
comporta la  possessió de les mascotes exòtiques i  evidenciar  que l’error  principal  és la
demanda d’aquests animals, convidant a la reflexió i incentivant l’esperit crític.

En primer lloc, hem de distingir entre mascotes domèstics i mascotes exòtiques. Ignorar les
diferencies entre aquests dos tipus d’animals és l’origen de quasi tots els problemes. Els
animals de companyia han sofert un procés de domesticació durant milers d’anys, que ha
modificat  les  seves  característiques  (genètiques,  de  comportament,  necessitats
alimentaries...) i que els ha adaptat a les exigències de l’home. Per altra banda, també s’han
mantingut en captivitat animals que eren especialment atractius pel seu exotisme i raresa.
Popularment,  aquest  tipus  d’animals  s’ha  definit  com  mascotes  exòtiques.  No  obstant,
aquests no han sofert  un procés gradual d’adaptació a l’hàbitat  proporcionat  per l’home.
Segueixen sent animals silvestres que no només mantenen les exigències característiques
de la seva espècie, sinó que, a més, no hi ha cap motiu que justifiqui la seva possessió com
a mascotes.

Respecte als animals criats en captivitat,  direm que si  bé algunes espècies (psitàcids o
rèptils) perden moltes de les seves característiques d’animal silvestre al ser criades, no hi ha
cap raó que justifiqui l’augment del nombre d’espècies domèstiques que ja existeixen. La
necessitat de noves espècies domèstiques és fictícia, fruit de les pressions publicitàries dels
interessats  en  aquest  comerç  com  els  exportadors,  importadors,  venedors  i  criadors.
Sempre queda el dubte sobre si els motius que impulsen aquesta cria son altres que els
econòmics o d’esnobisme.

El  permetre  el  comerç  d’espècimens  criats  en  captivitat  deixa  la  porta  oberta  a  l’ús
d’espècies que sota cap concepte haurien de utilitzades i/o mantingudes en tals condicions.



El  fet  de  que  un  espècimen  hagi  estat  criat  en  captivitat  no  legitima  el  seu  ús  com a
mascota. Així, per exemple, un mico tití criat en captivitat no pot ser considerat mai com un
animal de companyia. Un domicili no serà en cap cas el seu lloc i tenir-lo com a mascota
respon a la  distorsionada imatge de la  relació home-medi natural,  a més d’un concepte
erroni d’amor cap als animals. La desmesurada demanda de mascotes exòtiques és fruit del
desig irreflexiu, en el que el concepte “d´ús” dels animals és equivocat. Per tant, el fet que
els  rèptils,  amfibis,  insectes  i  altres  grups  puguin  criar-se  i  acceptin  bé  la  captivitat  no
justifica aquesta utilització. 

Hi ha una sèrie de raons per les quals es recomana no tenir aquest tipus d’animals a casa.
Alguns d’aquests motius son aplicables a les espècies susceptibles de ser engabiades (és a
dir, totes) i altres només per alguns grups. No és el mateix parlar d’un ximpanzé que d’un
escorpí, ja que s’ha de tenir present la complexitat i les necessitats socials de cada espècie.
Encara que pugui semblar que un animal rep les atencions apropiades d’alimentació, espai,
higiene i temperatura, sempre queden al descobert necessitats comportamentals igualment
bàsiques per el total benestar de l’animal. S’entenen com a necessitats comportamentals: la
reproducció, la migració, els llaços socials amb individus de la seva espècie, les relacions
depredadores, els ritmes circadians (dia-nit) i fins i tot els ritmes estacionals. Tot això forma,
en conjunt,  una xarxa de necessitats bàsiques que tan sols es poden satisfer en el seu
hàbitat natural.

Extreure un animal del seu entorn original invalida tot el seu bagatge adaptatiu, perquè les
seves adaptacions ja no li serveixen per cobrir les seves necessitats –ara dependents de
l’home-,  deixant  de  ser  espècie  per  convertir-se  en  un  simple  objecte.  L’animal  ja  no
necessita conèixer l’hàbitat en què viu, les seves preses i/o els seus depredadors, les pautes
de conducta davant  d’una parella  potencial  (en captivitat  no selecciona  la  parella,  se la
imposen), l’instint de migrar o el d’hivernar, etc.

Un altre sistema es cobrir les branques d’un arbre amb una substància enganxosa i esperar
a que les aus quedin atrapades sense poder volar. Només les espècies que interessen als
caçadors  son  desenganxades  i  recuperades,  la  resta  queden  allà  atrapades  on  moren.
Moltes de les tècniques per atrapar aus son inespecífiques, és a dir, es cacen aus de moltes
espècies diferents i  només les que s’exportaran es recullen,  mentre que els altres ocells
moren en les trampes, de fam, per ferides o bé depredades. Algunes s’automutilen intentant
fugir de les trampes, i les aus malferides o mutilades no son aptes per exportar, augmentant
així el nombre de morts.

 Un cop capturades, les aus poden mantenir-
se unes setmanes en mans dels trampers, en
condicions  pèssimes,  per  ser  després
traslladades  al  punt  d’exportació  (molls,
aeroports...)  Durant  aquesta etapa, es dona
la  mort  per  inanició  o,  en altre extrem,  per
sobrealimentació,  ja  que  no  sempre  els
trampers  mantenen  i  alimenten  a  les  aus
correctament. També moren asfixiades en les
caixes on les tenen, sense estar airejades ni
netes d’excrements i amb altes temperatures,
afavorint  les  infeccions  i  les  malalties.
S’estima que aproximadament el 50% de les
aus capturades moren abans de l’exportació



(EIA, 1992) Aquestes dades poden extrapolar-se a altres espècies, com rèptils o peixos,
encara  que  per  aquests  darrers  la  mortalitat  és  superior.  Les  tècniques  de  captura,  de
manteniment i de transport varien per a cada grup animal i per a cada país exportador, però
les xifres de pèrdues no compensen, en cap cas, el caprici de tenir aquests animals en el
domicili particular d’algú en un país importador.

PAÍS Estudi MORTALITAT
Argentina EIA 1991(cries d’Amazona aestiva) 45%
Mèxic Iñigo & Ramos, 1985 49%
Índia Inskip, 1983 5%
Senegal EIA, 1987 50%
Senegal Bruggers 1982 45-62%
SE-Àfrica/Namibia Panagis & Stutterheim, 1984 7%
Taula 1. Estudis de mortalitat pre-exportació d’aus silvestres capturades (Font: EIA, 1992 ; Thomson
et a1.,1992)



Transport i importació

El transport internacional d’animals es fa, habitualment, per avió i, en menor freqüència, per
vaixell.  Malgrat  l’existència  de  regulacions  sobre  les  condicions  en  que  deuen  ser
transportats els animals (Live Animals Regulations de la IATA (International Air Transport
Association),  acceptada  en  la  cinquena  Conferència  de  les  Parts  del  CITES  (Conf.
Resolution  5.18))  la  mortalitat  en aquesta etapa és al  voltant  del  3%, segons dades de
TRAFFIC  International  (Thomsen  et  a1.,  1992)  Hi  ha  una  estreta  relació  entre  el  valor
econòmic de les espècies i la mortalitat en el transport, de tal manera que en els individus
més cars  com alguns  lloros  (comparant-los  amb passeriformes),  la  mortalitat  és  menor.
L’interès econòmic és el  principal  factor  que mou a prendre més o menys mesures per
vetllar pel benestar dels animals objecte de comerç, més que la regulació per llei o l’interès
en els animals per se. La fisiologia dels animals també influeix en la seva supervivència, que
és més probable en animals grans i homeoterms, amb més reserves energètiques i més
capacitat per regular la temperatura corporal.

La  principal  causa de mort  durant  el  transport  internacional  és  la  sobresaturació  de les
caixes en les que viatgen els animals. En el cas dels ocells, les taxes que paga l’exportador
pel transport de la seva mercaderia augmenten en funció del seu volum i no del seu pes, la
qual  cosa fa  que  els  exportadors  apretin  i  comprimeixin  les  aus,  especialment  les  més
petites, per minimitzar el volum fins el punt d’asfixiar-les sota la pressió del munt d’animals
resultant.  Altres factors de mortalitat  en avions són els accidents de descompressió,  les
baixes temperatures durant el vol, la mort per deshidratació o fam. Les sotragades en el
transport, tant en avió com per altres medis, fan que els recipients amb aigua i menjar es
buidin i que els animals morin per inanició.

Un cop arriben els animals al país de destí, es sotmeten a una fase de quarantena per evitar
el  comerç  d’aquells  que  estan  malalts  i/o  dèbils.  La  mortalitat  durant  aquesta  etapa  es
calcula que varia entre l’1% i el 12%, segons la fisiologia i el valor econòmic de cada espècie
(Thomsen et a1., 1992) El període de quarantena també varia en funció de les espècies i
sobre tot dels països.

Un cop finalitzada la quarantena, l’animal entra en comerç. La mortalitat post-quarantena és
molt  poc  coneguda,  però  segons TRAFFIC International  (Thomsen et  a1,.  1992)  en els
EEUU pot ser molt significativa per algunes espècies. La quarantena no proporciona dades
sobre els animals que moren, un o dos mesos després de la importació, per causes ben
diferents,  com  maltractaments,  malalties,  mala  alimentació  i/o  per  les  inadequades
condicions  de temperatura,  humitat  o  espai  a  les  que es  troben  sotmesos,  i  inclòs  per
malalties amb un temps d’incubació superior al temps de quarantena.

Segons dades de TRAFFIC Internacional (Thomsen et a1., 1992) s’estima que al voltant del
50% d’aus capturades moren abans de l’exportació,  que la  mortalitat  durant  el  transport
internacional és d’un 3% i durant la quarantena d’un 12%, el que resulta un total d’un 65%
de mortalitat des de la captura fins el destí final. Per tant, per cada 10 ocells de la mateixa
espècie que trobem en un botiga, aproximadament 7 ocells han mort en el camí. Aquest és
un preu massa elevat si sabem que milions d’aus són comercialitzades cada any i moltes
pertanyen a espècies amenaçades. Per altres grups, com mamífers, rèptils o peixos, les
xifres  són  similars,  el  que  ens  permet  entendre  la  dimensió  real  del  comerç  d’animals
silvestres destinats a qualsevol casa d’un país importador.



Els factors econòmics: els intermediaris

La economia és el motor del comerç de les mascotes exòtiques i, com a tal comerç, funciona
regulat per les lleis que dominen qualsevol altre negoci, especialment per la llei de l’oferta i
la demanda. Per tant, el volum d’animals comerciats i el seu benestar –o manca d’aquest-
depenen directament del valor econòmic. L'elevadíssima taxa de mortalitat durant el comerç
forma part de la dinàmica econòmica del tràfic d’espècies i és un factor fonamental, donat
que encareix el producte final del procés, fent el negoci de les mascotes exòtiques molt
rentable per alguns.

Tota mercaderia té un valor intrínsec associat, al qual se sumen les despeses de producció,
transport, magatzematge, publicitat i altres passos de la cadena de la indústria, encarint el
producte  molt  per  sobre  del  seu  valor  real.  Quan  la  mercaderia  és  un  animal  viu,  les
despeses es multipliquen i,  a més, s’han d’afegir les pèrdues per mortalitat i per animals
danyats no comerciables.

El procés comença amb la captura dels animals. Els trampers, generalment gent pobre de
països tropicals i subtropicals subdesenvolupats, capturen un gran nombre d’animals –tants
com poden- que després vendran als exportadors. Molta gent pobra es dedica a la captura
d’espècies –exòtiques per nosaltres-, pel que es genera competència entre ells, venent els
animals per molt pocs dòlars per individu. Per exemple, un lloro pot proporcionar al tramper
entre 2 i  10 dòlars americans.  El fet  de que siguin tan poc valuosos en el  seu país, fa
semblar absurd dedicar diners per mantenir-los en bones condicions, és a dir, per un ocell
que costa 2 o 3 dòlars, ningú està disposat, ni pot permetre’s gastar-se 50 en antibiòtics,
bones  gàbies,  veterinaris  i  menjar.  Aquí  comença  la  relació  entre  preu  i  benestar  –o
malestar- dels animals. Posem com exemple el comerç d’aus d’Irian Jaya, Indonèsia, extret
d’una anàlisi de TRAFFIC Internacional (Thomsen et a1., 1992)

Els comerciants paguen als trampers d’Irian Jaya uns 2 dòlars per animals, i no paguen per
animal mort o mutilat, de manera que la mortalitat durant la captura no entra en cap balanç
econòmic. Aquests petits comerciants venen els animals als exportadors per uns 7 dòlars,
després d’haver-los mantingut uns dies en condicions deplorables (amb una mortalitat del
15%) Un cop l’exportador té l’animal, es calcula que s’inverteix un 50% del preu inicial en el
manteniment  i  la  preparació  de  la  mercaderia  pel  seu  posterior  transport.  El  transport
internacional  és  molt  car  per  animals  vius,  de  manera  que  això  els  encareix  un  100%
respecte del preu de compra. Donat que la mortalitat durant el transport de les aus d’Irian
Jaya als EEUU és del 20%, el preu dels supervivents augmenta un 25% com a compensació
per les pèrdues. La quarantena d’un mes en els EEUU també encareix als animals, arribant
al  200%  del  preu  de  compra,  ja  que  s’ha  de  comptar  durant  aquest  mes  amb  el
manteniment, les malalties, el servei veterinari i, naturalment, amb la mortalitat. Finalment,
l’animal es manté una mitjana d’un mes en la botiga abans d’arribar al particular, i aquest
darrer  pas  afegeix  un  200  dòlars  de  despesa  al  preu  inicial  i  inclou  el  manteniment,
l’alimentació, les instal·lacions i la publicitat, entre altres factors. La suma total del procés fa
que el preu fixat per a la venda de les aus als particulars en els EEUU sigui el 675% del preu
pagat  pels  exportadors  als  trampers  d’Irian  Jaya  per  animal  capturat.  El  consumidor,
ignorant tot el procés, pagarà uns 256 dòlars pel lloro a la botiga 

És evident, doncs, que els principals beneficiaris del comerç amb animals exòtics destinats a
ser mascotes són els intermediaris, exportadors, importadors i venedors, que són, està clar,
els qui augmenten el preu del producte en cada fase de les vendes intermèdies. Però hem
d’afegir a més a més que hi ha poquíssims intermediaris a tot el món, el que agreuja la



desigualtat  econòmica  del  negoci.  Mentre  que  hi  ha  moltíssims  trampers  en  els  països
pobres capturant animals silvestres, Tanzània té 90 exportadors amb llicència; Argentina 27;
Guayana 16; a Indonèsia n’hi han només 15 exportadors i 12 al Senegal; tres dels quals
controlen  el  80%  del  mercat.  En  els  EEUU  al  1986  i  1987,  hi  havia  150  importadors
registrats, però deu companyies eren responsables del 82% dels animals importats durant
aquells anys. Al 1988 hi havia 6 empreses que controlaven la importació del 74% de les aus
exòtiques (Thomsen et a1., 1992)

Pel  que  es  refereix  a  l’elevada  mortalitat,  és  necessari  assenyalar  que  és  el  principal
element de la dinàmica de compra-venda: si les aus arribessin vives al seu destí, el seu preu
pel consumidor final seria molt més baix. Sabent això, es comprèn fàcilment l’interès dels
intermediaris en comprar molts animals, que es capturen en excés, per pujar el preu en les
diferents etapes del comerç, incloent especialment les pèrdues per mortalitat i assegurar-se
així que es vendran pocs animals i, per tant, molt cars. Per compensar els costos causats
per l’alta mortalitat, el comerciants han d’augmentar el preu dels animals que arriben vius al
seu destí.

El comerç amb animals, per tant, no és més que una indústria que enriqueix a uns pocs
intermediaris  del  procés,  que perjudica  greument a les poblacions  humanes dels  països
d’origen  i  danya les  poblacions  d’animals  exòtics.  Però,  això  si,  permet  que algú  pugui
presumir de tenir com a mascota un animal estrany, car i exòtic.



Possessió per particulars

El  desconeixement  de  les  necessitats  biològiques  dels  animals  per  part  de  venedors  i
propietaris  fa  que  se’ls  mantingui  en  molt  males  condicions.  Aquesta  ignorància  és
conseqüència de la manca d’informació sobre moltes de les espècies que es comercien com
a mascotes  i  de  que,  en  el  cas  que  sí  existeixi  aquesta  informació,  no  arribi  al  públic
comprador. És una situació que es fa especialment greu per a les espècies que, per la seva
complexitat,  tenen  unes  relacions  de  comportament  social,  d’alimentació  i  d’hàbitat
impossibles de proporcionar en captivitat. Així mateix, el desconeixement de l’animal que es
té  com a mascota  provoca  que el  particular  no reconegui  els  símptomes  de malestar  i
sofriment. Sovint es malinterpreten com a “gràcies” els moviments estereotipats (repetició
constant d’un sol tipus de moviment), o els símptomes d’estrès (per exemple, el canvi de
color dels camaleons o els lloros que es pengen boca avall)

Moltes vegades, el motiu que mou a una persona a comprar una mascota d’aquest tipus
consisteix, simplement, en cridar l’atenció i sentir-se admirada o envejada, sense tractar-se,
ni molt menys, d’amor o afecte pels animals. Per això, no s’informa abans de comprar-lo. Si
ho fes, comprendria que no s’han de tenir animals silvestres en captivitat. En alguns casos,
quan un particular compra una mascota exòtica, es decanta per tenir un animal que es pugui
considerar perillós, perquè ofereix més espectacularitat a la mascota, la fa més “excitant” o
perquè  l’animal  és  més  “salvatge”.  L’adquisició  d’un  animal  perillós  està  subjecta  a
determinades exigències legals de fàcil  compliment (no en el cas de Barcelona on resta
prohibida la possessió particular d’animals exòtics perillosos), permetent així que qualsevol
pugui tenir a casa un d’aquests animals.

L’interès despertat per la novetat que suposa tenir un animal exòtic es transforma en el
temps en desídia i negligència, quan es comprova que la “mascota” necessita una dedicació
superior  a  la  que  s’està  disposat  a  donar.  Aquesta  situació  s’agreuja  amb l’aparició  de
circumstàncies no esperades com, per exemple, que l’animal creixi i necessiti més espai,
que es  torni  agressiu,  emmalalteixi,  s’escapi...  En  aquests  casos que  els  particulars  no
saben resoldre, o bé es manté a l’animal en condicions precàries fins que es mor, o bé
s’abandona. Abandonar-lo, el portarà igualment a la mort o, en el pitjor dels casos, a que
s’adapti als ecosistemes autòctons i es converteixi en un perill potencial pels mateixos.

Inclòs en aquells casos en que el comprador senti sincera fascinació o estima pels animals i
aconsegueixi,  amb  gran  esforç,  mantenir-los  en  condicions  aparentment  acceptables,
l’objectiu d’aquest particular segueix sent poc honest i sí molt egoista. Es tracta d’un amor
mal entès que genera una resposta absolutament inadequada i, a voltes ingènua, davant
dels animals. La veritable estima pels animals hauria de provocar un desig de preservació,
tant de l’individu com del seu hàbitat i, per tant del seu benestar. Quan sentir atracció per un
animal silvestre condueix a mantenir-lo a casa com si fos una joguina preciosa i de propietat
privada, no es pot admetre que el propietari estimi realment a l’animal.
“L’amor pels animals es demostra mitjançant el respecte cap a la seva condició d’animals
silvestres” (Mosterin i Riechmann, 1995)



Pèrdua de poblacions silvestres

La  captura  d’individus  silvestres  del  seu  ecosistema  natural  té  dues  conseqüències
principals  que  ja  hem  citat.  En  primer  lloc,  es  provoca  una  ràpida  disminució  de  les
poblacions naturals, posant en perill la continuïtat de les espècies. En segon lloc i com a
conseqüència de la pèrdua de poblacions els ecosistemes tropicals i subtropicals ,dels que
s’extrauen els individus destinats a ser mascotes, perden capacitat homeostàtica, és a dir,
de mantenir en equilibri tots els seus components. Per exemple, retirar depredadors d’un
sistema natural provoca un augment extraordinari de les seves preses. Moltes aus tropicals
son insectívores i  la  seva disminució  o extinció  propícia  l’aparició  de plagues d’insectes
diversos que ataquen la vegetació  autòctona i  els  conreus Si,  en canvi,  es tracta d’aus
frugívores, com les psitàcides, desapareixen amb elles els agents de dispersió de les llavors
dels fruits, tan necessaris pel manteniment i l’expansió de la vegetació. La desaparició de les
espècies herbívores altera els boscos i altres formacions vegetals de tal manera que totes
les espècies de la xarxa tròfica queden afectades i inclòs abocades a l’extinció. Quan es
tracta d’espècies que juguen el paper de presa, la seva retirada comportarà la desaparició
dels  seus  depredadors,  per  manca  d’aliment.  A  tot  això,  s’ha  de  tenir  present  que  les
pertorbacions en un ecosistema actuen de manera sinèrgica, és a dir, que cap d’elles té un
efecte  aïllat,  sinó  que totes  elles  tenen influència  conjuntament,  multiplicant-se  els  seus
efectes.  Aquests  exemples,  relativament  senzills,  son  tan  sols  un  retrat  de  les
conseqüències del desig de tenir una simpàtica o fascinant mascota exòtica a casa. No es
pot  ignorar  que  els  sistemes  naturals  son  delicades  xarxes  en  les  que  cada  població
constitueix un fil bàsic que no es pot retirar sense desfilar i per tant destruir tot el teixit.

Els programes de conservació d’espècies i d’hàbitats en els països d’origen de les mascotes
exòtiques s’han demostrat fins ara, francament ineficaços. Això està, altre cop, estretament
relacionat amb l’economia. Els governs no protegeixen la fauna que no té un valor econòmic
important associat. No es pot treure de context el comerç amb espècies: una visió global
demostra que es tracta d’un negoci de persones pobres, necessitades d’ingressos, a qui la
captura d’animals els proporciona uns diners relativament ràpids, encara que siguin pocs i al
marge  de  consideracions  de  conservació  per  part  de  l’Administració  (com  hem  dit
anteriorment, el gruix dels ingressos queda en mans dels exportadors i dels importadors, no
dels trampers i petits comerciants dels països d’origen). Per altra banda, molts d’aquests
països,  o  bé  estan  en  guerra  o  sota  dictadures  militars,  o  bé  pretenen  desenvolupar
programes  de  desenvolupament  industrial  que  no  inclouen  la  conservació  d’uns  espais
naturals dels quals, a més, no poden extreure cap rendiment (sent excepcions moltes zones
que proporcionen ingressos a través de la indústria turística) Inclús hi hagut algun exemple
de programes de conservació que han portat a la pràctica desaparició de les espècies, degut
a una mala gestió.

Tot aquest complicat paquet de factors econòmics i socials converteix les espècies en un
medi per a tenir ingressos, sempre a curt termini i sense intencions de conservar-les, perquè
no hi ha garanties sobre la seva supervivència, ni tan sols com a recurs econòmic en un
futur llunyà. El desenvolupament d’altres tipus de activitats i d’indústries que portin capital a
aquests països, sense tenir que exportar les seves espècies, hauria de ser contemplat com
una  possible  inversió  de  recursos  humans  i  econòmics  per  tenir,  a  llarg  termini,  més
possibilitats de millorar la seva situació actual sota criteris de sostenibilitat. Per exemple, en
molts països africans el turisme ben entès (és a dir, sense ser massiu ni destructiu) és una
de les principals fonts d’ingressos i, a més, empeny a la conservació dels espais naturals. La
recerca d’alternatives en aquest sentit (indústria de serveis, exportació de matèries primeres



en condicions de comerç “just”, etc.) hauria de ser incentivada i, fins i tot, premiada, tant pels
països pobres com pels més desenvolupats, principals importadors d’espècies exòtiques.



Alliberament d’espècies al·lòctones

L’alliberament d’animals de companyia exòtics que pertanyen a les espècies importades des
d’altres països és un greu problema que afecta especialment a les poblacions autòctones de
fauna i flora. Sovint, quan la mascota ha crescut massa i/o es torna agressiva, bé perquè no
té suficient  espai o no troba parella adequada, el més freqüent és que els propietaris la
abandonin en qualsevol lloc que els sembli adequat, esperant que s’aclimati per a que pugui
seguir vivint. L’acte d’abandonar un espècimen exòtic es ingenu i fruit de la desinformació.
Un animal extret del seu hàbitat, traslladat a un altre radicalment diferent del seu, mantingut
en captivitat i alimentat per l’home, és generalment incapaç de sobreviure.

Ara bé,  en algunes  ocasions,  sí  sobreviuen i  s’aclimaten al  nou ambient.  Si,  a  més de
sobreviure, poden arribar a reproduir-se, es converteixen en un perill per a la flora i la fauna
del seu nou hàbitat. De vegades es tracta d’un perill potencial, i altres d’un perill real. En
aquest  cas,  es produeix  un impacte considerable  en els  sistemes autòctons,  ja  que les
espècies  noves  tenen  característiques  diferents  a  les  que  tenen  les  espècies  pròpies.
Aquesta diferencia  entre les habilitats  d’explotació  de l’hàbitat  dels  dos grups pot  donar
avantatges a les espècies foranies, reproduint-se més ràpid i desplaçant i fent disminuir el
nombre d’espècies locals.  Acompanyant  el  problema de la  competència,  existeix  el  greu
perill de la transmissió de malalties infeccioses des dels països de procedència dels animals
a  altres  animals,  incloent-hi  l’home  (zoonosis)  Com  a  conseqüència  d’aquests  perills,  i
sabent que els desequilibris en les poblacions de les diferents espècies arriben a destruir els
ecosistemes, hi ha una alteració en l’organització dels sistemes naturals autòctons.

Existeixen exemples documentats d’aquests casos. Un d’ells és el cas de la famosa tortuga
de Florida (Trachemys scripta). En diferents punt de la geografia catalana estan registrats
focus de presència important d’aquesta tortuga. A les botigues, es venien les tortugues quan
eren petites, molt  atractives pels nens i,  en aparença,  de fàcil  manteniment,  però és un
animal que quan es fa adult pot arribar als 30 cm. i quan passen uns anys.....

Les conseqüències de l’alliberament d’animals exòtics són difícils  de preveure en el  cas
d’aquelles espècies que tenen possibilitats d’adaptar-se a la nostra latitud. Aquesta incertesa
fa necessari aplicar sempre el principi de prudència. Mai, sota cap circumstancia, s’han de
deixar espècies foranies en un ecosistema que no els correspon.



Zoonosis

Les zoonosis comprenen aquelles malalties que afecten als animals, preo que poden afectar
a l’home de forma incidental, fent d’aquest un hoste accidental. També s’inclouen malalties
de les que l’home és l’hoste, però amb les que els animals poden infectar-se i actuar com a
vectors de transmissió entre les persones. 

Existeixen al voltant de 50 malalties identificades com a zoonosis i relacionades amb els
animals exòtics. Aquestes malalties es transmeten tant per contacte directe amb l’animal (en
el maneig, per mossegades i esgarrapades, o pel maneig dels seus teixits) com per contacte
indirecte (esternuts, secrecions,  orina,  femtes) Hi ha que assenyalar  que el  coneixement
científic actual sobre aquestes malalties és parcial i per tant hi ha un elevat risc d’infeccions
desconegudes i inesperades. De nou, aplicar el principi de precaució seria del tot desitjable.
Dels diferents grups animals transmissors de zoonosis, els amfibis són els de menor risc,
encara que poden produir lesions cutànies i  de mucoses ens els humans. Alguns casos
coneguts de zoonosis comprenen salmonel·losi i cestidiosi només en condicions especials,
amb elevada densitat d’aquests animals en espais reduïts. Els rèptils, per altra banda, a més
de les ja conegudes mossegades que transmeten infeccions bacterianes, son transmissors
de brots de salmonel·losi. Per exemple, les tortugues de Florida transmeten aquesta malaltia
especialment  als  nens.  A  EEUU,  al  1990  el  14%  dels  brots  de  salmonel·losi  es  van
relacionar amb aquesta tortuga (citat a Montesinos). Hi ha autors que afirmen que la bactèria
causant  de  la  salmonel·losi  forma  part  de  la  flora  del  budell,  del  fetge  i  del  sistema
reproductor de la tortuga de Florida i, encara que el contagi sigui difícil, no és possible tenir
animals lliures d’aquesta bactèria.

Les aus son portadores de zoonosis conegudes com la psitacosi i la malaltia de Newcastle.
Aquesta és causada per un virus que produeix doloroses conjuntivitis, i la seva aparició és
més aviat esporàdica. La psitacosi, també coneguda com clamidiosi o ornitosi, es produïda
per Clamidia psittaci, que afecta a les aus i pot secundàriament transmetre’s a les persones.
La malaltia es transmet tant per contacte directe com per contacte amb femtes, aerosols,
plomes,etc. i sol presentar-se com una pneumònia atípica. Encara que no és una malaltia
freqüent (al 1992 es varen diagnosticar quatre casos a l’Estat Espanyol), és greu i pot deixar
importants seqüeles en el malalt.

Els  mamífers  més  implicats  en  la  transmissió  de  malalties  són  els  lagomorfs  (conills  i
llebres),  rosegadors,  carnívors (especialment  en zoològics)  i  els  primats.  Algunes de les
malalties  més  freqüents  son  la  tularèmia,  transmesa  per  lagomorfs  i  diferents  tipus
d’infeccions  bacterianes  o  per  protozous  transmeses  especialment  per  rosegadors
(leptospirosi, pesta bubònica, febre de les Muntanyes Rocoses, salmonel·losi o leishmaniosi)
El grup dels primats, sent el més proper en tots els aspectes (genètic, fisiològic...) a l’humà,
és el de major perillositat. Transmeten malalties bacterianes, parasitàries i altres causades
per protozous i virus.



Legislació

A moltes persones els pot cridar l’atenció el trobar animals exòtics a les botigues d’animals,
però es fa necessari insistir en que la majoria d’aquests animals és de procedència legal. Si
bé el comerç il·legal és un problema molt seriós, l’enorme volum de la demanda converteix
la  tinença  legal  d’animals  silvestres  en  un  problema  també  de  gran  magnitud.  Les
legislacions que regulen el comerç d’espècies no contemplen, en el cas de les mascotes,
aspectes tan bàsics com quins animals son més susceptibles d’adaptar-se a la captivitat,
quines son les condicions mínimes exigibles de manteniment i cura, etc. Per tant, la situació
de legalitat o d’il·legalitat d’un espècimen no justifica que la seva tinença sigui admissible.
Per  això,  les  crítiques  no  s’han  d’adreçar  exclusivament  al  tràfic  il·lícit,  sobre  el  que,
evidentment, han de recaure tots els mecanismes legals ja existents, sinó que s’han de fer
extensibles al comerç legal.

Existeix un buit  legal que és necessari omplir  amb una legislació, al meu entendre, molt
restrictiva. Aquesta legislació hauria d’impedir la possessió indiscriminada d’animals exòtics.
Al mateix temps, aquesta llei hauria d’establir la creació de centres d’acollida dels animals
comissats i abandonats.



CONCLUSIONS

L’objectiu d’aquesta mena de xerrades és aconseguir que es freni l’augment de la venda
d’animals  mitjançant  una  legislació  que  prohibeixi  la  seva  possessió.  Per  assolir-ho,  és
necessari crear una pressió a través del públic i dels mitjans de comunicació. Es prioritari
aconseguir una postura crítica entre el públic en general, així com obtenir el compromís de
l’Administració per facilitar l’elaboració d’aquesta legislació.

L’acte sobre el que recau tota la responsabilitat del que s’ha exposat fins ara és la compra.
Les persones desitjoses de posseir una mascota exòtica han de ser conscients que, com a
consumidors,  son  els  responsables  últims  tant  de  l’elevada  mortalitat  dels  animals
comerciats com dels problemes que la captura i el comerç comporten en els països d’origen
de les seves potencials mascotes.

El sofriment dels animals destinats a ser mascotes de qualsevol persona té el seu origen, en
el desig de mantenir-los en captivitat per que en gaudeixi el seu comprador.

Sense l’acte de la compra, tots els problemes exposats fins ara simplement no existirien.

L’educació és fonamental per redirigir el concepte d’animal de companyia i del seu paper en
una llar. La imatge romàntica de la mascota exòtica és falsa. Un animal no és un objecte que
es pugui extreure del seu medi, sinó que és un element integrant d’un sistema complex. El
paper de pares i/o educadors és fonamental per donar a conèixer la direcció correcta a la
fascinació que desperten els animals. Per altra banda, és necessària la reflexió davant la
visió d’un animal silvestre en captivitat destinat a convertir-se en mascota. Aquesta reflexió
ens ha de conduir a la pressió necessària per que no s’utilitzen en cap cas aquests animals
com  “animals  de  companyia”.  Es  fa  necessària  una  actitud  més  reprovable  i  menys
permissiva davant les imatges de persones que presumeixen de posseir micos, cocodrils,
iguanes, esquirols, aranyes, escorpins... i no prendre-ho com quelcom anecdòtic.

El sofriment d’un ser viu no és ni pintoresc ni original.



CONTE

Una gavina va venir a posar-se en els ravals de la capital de Lu. El senyor de Lu va anar
personalment a rebre-la i la va portar al temple dels avantpassats, on donà una festa en el
seu honor. El rei oferí el seu vi a la gavina, va fer sacrificar un bou per que se’l mengés i
manà tocar  música per  entretenir-la.  Però  la  gavina estava espantada,  mirava amb ulls
atordits i no s’atrevia a menjar un bocí de carn ni a beure una copa de vi. Al cap de tres dies
va morir de fam i de set. El senyor havia tractat a la gavina com s’hauria tractat a sí mateix,
no havia  tractat  a la  gavina  com a gavina.  Per  tractar  la  gavina segons la  seva pròpia
naturalesa hauria estat precís deixar-la posar-se en un bosc profund i recórrer en llibertat les
maresmes i sobrevolar els rius i llacs (Zhuangzi, citat per Mosterín i Riechmann, 1995)


