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Editorial
Este mês fica marcado pelo nascimento, e infelizmente pela morte, das duas primeiras crias de lince-ibérico geradas em cativeiro em
Portugal. A fêmea Azahar, a primeira a chegar a Silves a 26 de Outubro do ano passado, foi quem deu à luz estas crias no Centro
Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (CNRLI). Foi uma óptima notícia exactamente no ano em que se celebra o Ano Internacional
da Biodiversidade mas, lamentavelmente, ambas acabariam por morrer de causas ainda desconhecidas. Apesar do revés, Rodrigo Serra
(director do CNRLI) recorda que 40% das crias nascidas em cativeiro em Espanha acabaram por morrer até aos dois meses de idade,
pelo que, os esforços para reproduzir e libertar animais nos seus habitats naturais em Portugal continuarão.

É notícia...
Morreu a segunda cria de lince-ibérico nascida em Silves
A segunda cria de lince-ibérico (Lynx pardinus) que nasceu a 4 de Abril no
Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI) de Silves, morreu no
domingo passado, depois da primeira ter morrido a 11 de Abril. De momento
estão em curso exames para apurar a causa das mortes, disse fonte daquele
organismo.
“Ambas [as crias] terão morrido de forma aguda, num curto espaço de tempo.
Não se registam lesões que indiciem maus tratos ou abandono por parte da
mãe”, explicou Rodrigo Serra, director do CNRLI, à agência Lusa.
No ano passado “40 por cento das crias que nasceram [em cativeiro em Espanha] morreram até aos dois meses de
idade”, salientou Rodrigo Serra.
Texto adaptado de: http://www.publico.pt, 24 de Abril de 2010

Programa Lince disponibiliza Relatório Não Técnico do Projecto
LIFE Lince Moura/Barrancos
O Programa Lince disponibilizou, em pdf, o Relatório Não Técnico (Layman’s
Report) do Projecto LIFE Lince Moura/Barrancos, que terminou em
Dezembro de 2009.
Findo este projecto, em Janeiro do corrente ano, o Programa Lince da LPN
iniciou um novo Projecto LIFE-Natureza o "LIFE+ Habitat Lince Abutre", que
permitirá a continuação do seu trabalho e aumentar a sua área de actuação.
Poderá fazer o download do documento em http://carnivora.fc.ul.pt/noticias/noticia.asp?id=158
Texto adaptado de: http://projectos.lpn.pt, 19 de Abril de 2010
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Em agenda...
IUCN XIth International Otter Colloquium
Otters in a worming world
Pavia, Itália, 1 a 5 de Setembro de 2010
Data limite para registo e submissão de resumos: 31 de Maio de 2010
A organização está a cargo da Universidade de Pavia em conjunto com a Universidade de
Molise e o IUCN/SSC Otter Specialist Group.
Mais informações em www.internationalottercolloquium2010.eu
International Conference on Ecology and Transportation
Velence, Hungria, 27 de Setembro a 1 de Outubro de 2010
Submissão de resumos: encerrada
Inscrições on-line a partir de Maio de 2010
Esta conferência é promovida pela IENE (Infra Eco Network Europe) e terá como lema a
"Melhoria das conexões num ambiente em mudança" (Improving connections in a changing
environment).
Mais informações em: www.cbm.slu.se/iene/conf2010/conf2010.php

Outros destaques...
O CARNIVORA continua a divulgar os Carnívoros Portugueses nas nossas escolas
No passado dia 22 de Março, o CARNIVORA fez uma apresentação para cerca de 90 alunos a
convite da Escola Secundária de São João do Estoril com o objectivo de divulgar os Carnívoros
Portugueses. A participação durante o período de discussão e esclarecimento de dúvidas foi
elevada, demonstrando assim o interesse que os alunos dos cursos de Ciências e Tecnologias
e do Curso Profissional de Técnico de Termalismo têm por esta temática.
O CARNIVORA agradece o convite feito pela escola e o grande entusiasmo demonstrado pelos alunos.

BioDiversity4All
O projecto “BioDiversity4All – A Biodiversidade para Todos” está a criar uma base de dados
online sobre a Biodiversidade em Portugal, fundamentada na participação activa da sociedade
civil e da comunidade científica.
O BioDiversity4All cria a possibilidade de todos contribuírem com registos de observações de plantas, animais e fungos e de
usufruírem dessa informação, segundo o conceito Web 2.0, através de um site fácil e divertido de utilizar e explorar.
Mais informações em http://www.biodiversity4all.org
CARNIVORA - Núcleo de Estudo de Carnívoros e seus Ecossistemas
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Campo Grande, Ed. C2, 1749-016 Lisboa
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