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Notícias
Lince com regresso marcado para 2009
Portugal e Espanha juntam hoje esforços para fazer retornar à Península Ibérica o felino mais ameaçado do mundo: o
lince. O protocolo hoje assinado prevê a recuperação de habitats naturais e a reintrodução de animais no meio natural.
Em Silves surgirá no próximo ano um centro de reprodução (ver newsletter 5, Agosto 2007) e os animais que vão
colaborar no processo reprodutivo virão de Doñana em 2009. O momento da sua libertação no espaço natural é
impossível de prever pois requer condições muito específicas. Mas não deverá ser antes de 2011.
Fonte: DN, 31 de Agosto de 2007
Novo imigrante descoberto na população de lobo escandinava!
Utilizando sofisticadas análises genéticas, investigadores da SKAND descobriram um novo indivíduo macho na
população de lobo da Suécia central. Este indivíduo poderá ser de grande importância pois a população escandinava
de lobo apresenta um elevado grau de consanguinidade. A população inteira da Noruega e da Suécia é baseada em
três indivíduos que imigraram antes de 1990, tendo aumentado desde então até atingir os actuais 140-160 indivíduos.
Entretanto, pesquisas recentes mostraram que há sinais de depressão consanguínea, o que implica que a sua
viabilidade a longo prazo é dependente da chegada de novos genes da população vizinha da Finlândia-Rússia. Embora
sejam regularmente detectados imigrantes no norte da Escandinávia, nenhum conseguiu sobreviver à viagem até ao
sul onde a população do lobo ocorre. Nas últimas semanas análises de ADN a partir de dejectos confirmaram que um
novo imigrante conseguiu finalmente fazer essa viagem e chegar às áreas onde os seus genes são necessários.
mais informações em:
http://carnivora.fc.ul.pt

Eventos

Fonte: Large Carnivore Initiative for Europe, 6 de Agosto de 2007

- III Encontro Nacional de Centros de Recuperação de Animais Selvagens - Lisboa - 11-14/10/2007
- First International Wildlife Reintroduction Conference - Chicago, EUA - 15-16/04/2008
- Recorda-se que a data limite para inscrição nas VIII Jornadas da SECEM com quota reduzida e entrega de
resumos é dia 8 de Outubro.

Outros
Palestra: Manejo de Vida Silvestre em Paisagens Agrícolas Neotropicais
Na sequência da visita do CARNIVORA ao Brasil (newsletter 4, Julho 2007), o Doutor Luciano Verdade, Professor Associado da Universidade de
São Paulo, visitará Portugal para conhecer os habitats mediterrâneos e dará uma palestra na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
intitulada “Manejo de Vida Silvestre em Paisagens Agrícolas Neotropicais” no dia 12 de Outubro de 2007 pelas 17:30h.
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