
Assunto: Jagua�ricas em A�baia?

De: Leonardo Mar�ns <leonardo@ins�tutolula.org>

Data: 02/10/2014 17:23

Para: Valmir Moraes da Silva <valmirmoraes.br@gmail.com>, Claudia Troiano

<claudia.troiano@ins�tutolula.org>

Respondendo à pergunta do presidente: que bicho comeu os marrecos?

Provavelmente, uma Jaguatirica:

- Ocorrência de jaguatiricas na Serra do Itapetinin ga
No contínuo florestal da Serra do Itapetinga, que abrange os municípios de
Bom Jesus dos Perdões, Atibaia, Mairiporã e Nazaré Paulista, é possível
registrar com frequência as Jaguatiricas, porém sua visualização é muito
difícil, normalmente são encontradas pegadas e outros vestígios de sua
presença. Trabalhos são realizados na região para entender a dinâmica da
população existente e fornecer dados essenciais para a adequada
conservação da espécie que é considerada Vulnerável no Estado de São
Paulo.
(http://revistaoque.com/jaguatirica-leopardus-pardalis/)

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=h4hVpkqv9Vg

ONG de proteção a espécies de animais carnívoros - SEDE EM
ATIBAIA
http://www.procarnivoros.org.br/

Recomendações para casos de predação de animais
O CENAP/ICMBio mantém uma linha de telefone exclusiva para denúncias
de ocorrências com carnívoros em qualquer lugar do Brasil: (11) 4411-6633

A quase totalidade das espécies de Carnívoros silvestres com ocorrência
no Brasil enfrenta problemas de conservação e uma das principais causas
de declínios populacionais e erosão genética é a mortalidade por caça e
envenenamento, motivados pelos conflitos entre estes animais e criadores
de gado e avicultores.

Para mitigar ou evitar estes conflitos o Pró-Carnívoros e o CENAP / ICMBio
trabalham na criação de uma rede de técnicos para o atendimento das
ocorrências de predação reportadas por produtores rurais. Estes técnicos,
aliados aos pesquisadores, têm a missão de identificar os fatores que
predispõem animais à predação e métodos preventivos que podem ser
implementados, visando minimizar os impactos da predação.

Pesquisas nesse sentido estão sendo desenvolvidas no Pantanal, onde a
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predação de gado por onças é considerada fonte de grandes prejuízos
econômicos, na visão dos pecuaristas. As espécies mais relacionadas à
predação de gado bovino e eqüino são a onça-pintada e a onça-parda
(puma). Já o gado ovino também pode ser predado por cachorros-do-mato
(graxains). No entanto, cães domésticos, assilvestrados ou não, parecem
ser os principais predadores de ovelhas sadias em algumas regiões. Na
predação de aves, como galinhas e patos, as espécies envolvidas são de
médio e pequeno porte, como a jaguatirica, as 5 espécies de gato-do-mato,
a irara, as raposas ou cachorros-do-mato e, com menor freqüência, o
mão-pelada (guaxinim).

Algumas práticas de manejo já foram identificadas como eficazes na
prevenção da predação, como o recolhimento dos animais à noite, a
colocação de cercas-elétricas e a assistência veterinária aos rebanhos,
prevenindo doenças que enfraquecem e vulnerabilizam os animais.

(http://www.procarnivoros.org.br/2009/predacao.asp)

Liguei nesse número do CENAP/ICMBio e fui muito bem  atendido por
uma funcionária chamada Lilian. Ela reforçou a hipó tese da
jaguatirica e ficou de enviar mais informações sobr e como prevenir
os ataques.

A princípio, fez 3 sugestões:

1) Recolher os animais no período da noite, se for viável

2) Cachorro de guarda, que pode espantar a jaguatir ica ou, no
mínimo, alertar dos ataques latindo

3) Ficar de tocaia, com ou sem o cachorro, e, ao no tar ocorrência de
ataque, soltar rojões para assustar o predador

O Instituto, que fica em Atibaia, parece bem sério e atencioso. Talvez
seja uma boa pedir uma visita deles ao local para o rientar melhor o
caseiro.

Abraços,

Leo

Cel +55 11 9 9925 9913

Tel  +55 11 2065 7022

INSTITUTO LULA | www.ins�tutolula.org | www.facebook.com/lula
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