IX REUNIÃO DOS UNGULADOS SELVAGENS IBÉRICOS
PARQUE NACIONAL DA SIERRA NEVADA, 4, 5 e 6 de OUTUBRO DE 2018
Os ungulados são componentes fundamentais no
funcionamento dos ecossistemas, pois fazem parte da
cadeia trófica. São consumidores (herbívoros) e presas,
dispersantes de sementes, transmissores e reservatórios
de doenças, corroem e moldam a paisagem, em suma, são
parte consubstancial deles. Apresentam também a
característica de serem espécies de caça, o que lhes dá um
valor acrescido.
No nosso país, com caráter geral durante o século XX,
foram implementadas uma série de medidas legislativas
para combater a perda de efetivos dessas espécies, em
resultado da perseguição de que eram alvo. Além disso,
ocorria uma transformação no meio rural com um enorme
despovoamento humano que trouxe consigo o abandono
das plantações e o início de grande reflorestação com o
objetivo de fixar pessoas no território, entre outras
finalidades. Em muitas áreas rurais, os predadores
estavam ausentes enquanto as introduções eram feitas
dada a natureza venatória da espécie.
A conjugação de legislação protecionista, abandono de
terras, sensibilização social, proteção e conservação da
vegetação, flora e fauna, etc. contribuíram para o fato de
no século XXI, as populações de ungulados aumentarem
de forma significativa, aumentando não só a sua
população como também a sua área de distribuição.
O aumento das densidades (não só de espécies silvestres
mas também domésticas) conduz a uma maior pressão
herbívora que impede a regeneração da vegetação,
colocando em risco a viabilidade de determinadas
espécies vegetais e habitats, favorecendo também o
aparecimento
e
disseminação
de
doenças
infectocontagiosas. Tudo isto é potenciado, em alguns
casos, pela ausência de predadores. Perante estas
situações, a caça controlada surge como sendo uma
ferramenta de gestão necessária para regular estas
populações.
Porém, verifica-se um aumento de pressões de grupos
animalistas que se mostram contra esta atividade.
O Encontro sobre Ungulados Ibéricos Selvagens (RUSI)
surgiu em 2010 com o objectivo de criar um fórum de
debate e troca de informação entre os diferentes grupos
profissionais que desenvolvem trabalho ou actividades
relacionadas com ungulados ibéricos selvagens. RUSI
destina-se a várias pessoas ou grupos de investigação

dedicados ao estudo de ungulados ibéricos selvagens e
aselvagens, autóctonos ou introduzidos a partir da
Península Ibérica e suas ilhas, desde a perspectiva da
Biologia, Ecologia, Veterinária ou qualquer outra área
científica.
Na sua nona edição, o encontro terá lugar no Parque
Nacional da Serra Nevada, tendo como principal tema "os
ungulados e a sua conservação, perante uma nova
realidade mais urbana e menos rural". Dado que a Serra
Nevada alberga a maior população de Cabra-Montesa de
todos os existentes e a que apresenta maior variabilidade
genética, incentivou-nos a incluir um workshop onde se
avalia o estado das populações da Cabra-Montesa na
Europa. Nos últimos anos deixou de ser uma espécie
existente apenas em Espanha para atualmente estar
distribuída por Andorra, França e Portugal.
O local desta reunião será Capileira, embora o número de
participantes seja superior ao número de alojamentos que
este município pode oferecer, o impacto irá chegar a todo
o Barranco del Poqueira e municípios próximos.
Embora possa ainda vir a ser alvo de alterações, o
congresso irá ter a duração de dois dias e meio (4 a 6 de
Outubro). O formato proposto para a tarde do primeiro dia
inclui a realização de três sessões de trabalho (duração
aproximada de uma hora e meia) com pausas de dez
minutos entre cada sessão, debatendo exclusivamente
sobre a Cabra-Montesa e seu status atual, diversidade
genética das populações (subespécie hispanica vs
victoriae) e principais ameaças (doenças).
Durante o segundo dia do congresso, realiza-se o RUSI
propriamente dito com a exposição de várias
comunicações orais e cartazes. Nesse dia irá decorrer a
inauguração oficial e o jantar de encerramento. O último
dia terá lugar em uma excursão ao Mulhacén,
programando uma rota alternativa para quem quiser.
Convidamo-vos a participar nesta reunião, contribuindo
com o vosso ponto de vista e apresentação dos vossos
trabalhos. Em breve irão receber mais informações acerca
das datas de inscrição, alojamento, programa, etc.
ESTAMOS ESPERANDO POR SI NA LA ALPUJARRA, A FACE
SUL DA SIERRA NEVADA!

