Foto: Carla Marques

Notícias
Actualização da "Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas",
Foi apresentada em Outubro no Congresso Mundial de Conservação da IUCN, em Barcelona, a
actualização da "Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas", que é o documento de referência a nível
mundial para o estatuto de conservação das espécies. O lince-ibérico (Lynx pardinus), fazendo jus ao
seu estatuto de felino mais ameaçado do mundo, é a figura de capa desta publicação.
A avaliação mais abrangente do mundo de mamíferos confirmou uma crise de extinções, com quase um
em cada quatro mamíferos a correr o risco de desaparecer definitivamente. Mas os resultados também
mostram que as acções de conservação podem recuperar espécies à beira da extinção, com cinco por
cento dos mamíferos ameaçados actualmente a mostrar sinais de recuperação no estado selvagem.
Adaptado de iucn.org, 6 de Outubro de 2008
Mais informações em http://www.iucn.org/news_events/events/congress/index.cfm?uNewsID=1695

Leopardo-das-neves dá prémio BBC Wildlife a fotógrafo
O Prémio "Wildlife" 2008 é promovido pela revista BBC Wildlife e pelo Museu de História Natural de
Londres. Na edição número 44, estiveram 32350 fotografias de 82 países a concurso. O vencedor foi
Steve Winter, com uma fotografia do leopardo-das-neves (Panthera uncia), uma espécie em extinção.

mais informações em:
http://carnivora.fc.ul.pt

Mais informações em http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/temporary-exhibitions/wpy/onlineGallery.do
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Constituída a Comissão Executiva do Plano de Acção do Lince-ibérico
Foi criada a Comissão Executiva que será responsável pela implementação do Plano de Acção
para a Conservação do Lince-ibérico em Portugal. Este órgão, presidido pelo Instituto da
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, será constituído por representantes de diversos
sectores que poderão desempenhar um importante papel na conservação do Lince-ibérico, tais
como proprietários, caçadores, agricultores, produtores florestais, administração pública,
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universidades e ONGAs, entre outros.

Exposição "Amigo Lobo. Leyenda y realidad del lobo ibérico”
Organizada pela Sociedade "Carlos Sanz – Lobo Producciones, S.L.", esta exposição monográfica
sobre o Lobo é dedicada ao Dr. Rodríguez de la Fuente, e pretende prestar homenagem a todas
as pessoas e Instituições públicas ou privadas, que de uma forma ou outra trabalham em defesa
desta espécie. Na “Aula de Meio Ambiente da Caja de Burgos” (até 29 de Novembro) e nas
“Antiguas Escuelas de Belmonte de Miranda” nas Astúrias (31 de Dezembro).
Mais informações em http://www.fapas.es/exp_lobo.htm
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Curso “Population Estimation and Dynamics of Large Mammals”
O Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro vai levar a cabo um curso sobre
Dinâmicas e Estimativas Populacionais, entre 24 e 30 de Novembro. Neste curso irão ser
abordados temas como: “Wildlife Monitoring, Population dynamics and harvesting e Conservation
biology”.
Mais informações em http://www.cesam.ua.pt/index.php?menu=99&tabela=eventos&language=pt

Conferência: Natureza e Sociedade: Balanço e Novas Opções para Portugal
No âmbito das comemorações do seu sexagésimo aniversário, a LPN promove a conferência
“Natureza e Sociedade: Balanço e Novas Opções para Portugal” sobre o estado da Conservação
da Natureza e Biodiversidade em Portugal. Esta conferência pretende ser um fórum de discussão
entre os principais actores-chave da Conservação da Natureza a nível nacional, por forma a
promover um balanço dos resultados obtidos e perspectivar o futuro da Conservação da Natureza
e Biodiversidade em Portugal. A conferência decorrerá na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa)
nos dias 4 e 5 de Dezembro.
Mais informações em http://www.conferencianaturezasociedade.lpn.pt/
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