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O primeiro passo para a criação de estratégias partilhadas
face ao lobo ibérico
No dia 28 de Outubro, teve lugar na Escola Superior Agrária de Castelo Branco a
primeira Reunião de Trabalho Ibérica sobre Mitigação de Conflitos com o Lobo,
que juntou associações de criadores, autoridades e investigadores, representando
mais de uma dezena de instituições directamente envolvidas na gestão do lobo, em
Portugal e em Espanha.

De associações como a Confagri, a Acrisabugal ou a Acriguarda à Junta de Castilla
la Mancha, passando por organismos como o CIBIO, o ICNF e o Grupo Lobo, todos
partilharam planos, anseios e casos de sucesso. Foi um dia de descoberta de soluções
oriundas de outras paragens que poderão vir a beneficiar a coabitação com o lobo na
área do Projecto MedWolf: a Guarda e Castelo Branco.
Incluindo apresentações que dissecaram em pormenor os tipos de maneio de gado e a
sua exposição ao lobo no Noroeste de Portugal, na região espanhola da Cantábria e
na província de Guadalajara. A criação de uma plataforma europeia de colaboração
na gestão das populações dos grandes carnívoros foi também aqui anunciada.
Tratou-se igualmente de um dia de discussão franca e produtiva, através de uma mesaredonda em que foram dados os primeiros passos para o consenso face a alguns
aspectos-chave desta problemática.
Em breve, será dado o passo seguinte na estratégia inclusiva de diálogo promovida pelo
Projecto MedWolf: o alargamento da discussão a todos os criadores nas zonas mais
afectadas pelo ressurgimento da actividade das alcateias. Isto através de reuniões mais
amplas com os criadores da região, onde serão discutidos estes e outros caminhos que
possam levar a uma coexistência menos conflituosa com o nosso maior e mais
ameaçado predador: o lobo ibérico.
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Esta Reunião inseriu-se no Projecto LIFE MedWolf – Boas Práticas para a
Conservação do Lobo em Regiões Mediterrânicas, e teve a colaboração da AcçãoPiloto – A criação de gado bovino em regime extensivo na Península Ibérica: métodos
de protecção contra ataques de lobo, desenvolvida pelo CIBIO (Centro de Investigação
em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto) e pelo ICNF
(Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas).

Informação suplementar disponível em www.medwolf.eu/, em http://lobo.fc.ul.pt/, ou por
solicitação através do email lifemedwolf@.fc.ul.pt.
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