
Exmos. Srs.,

Estando em discussao na Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores a
Proposta de Decreto Regional "Regime Juridic° da Conservacao da Natureza e da
Proteccao da Biodiversidade",

Tendo em conta o prop6sito do Govern° Regional dos Acores de incluir espOcies de
ayes nativas acorianas na lista das esp6cies einegóticas,

Urn grupo de ambientalistas, ornitOlogos e observadores de ayes, juntamente com o
apoio de parte da sociedade civil, vem pelo presente meio remeter a Assembleia
Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores a seguinte Peticao:

Peticao "A favor da avifauna acoriana e contra a sua inclusao na lista de espêcies
de catheter einegetico"

Esta peticao e a recolha de assinaturas esta ainda a decorrer na interne, no site:
http://www.peticaopublica.com/?pi=AVESACOR

Juntamente corn o texto desta Peticao é aqui remetida a actual (22/11/2011) lista de
assinaturas disponibilizada pelo site PeticaoPublica.com, que no presente momento
conta corn urn total de 808 assinantes.

Corn us melhores cumprimentos,

Pedro Miguel Reis Rodrigues
TeOfilo Josê Soares de Braga
(primeiros peticionarios)



A favor da avifauna acoriana e contra a sua incluslo na lista de esp6cies de
caracter cineeetico

Face ao recente prop6sito do Govern° Regional dos Acores de incluir especies de ayes
nativas acorianas na Lista das °species cinegeticas, atraves do novo decreto regional -
Regime Juridic° da Conservaglio da Natureza e da Protecctio da Biodiversidade,
actualmente em discussao na Assembleia Regional, os assinantes desta peticao querem
chamar a atencao para:

1. A falta de estudos cientificos sobre a biologia destas especies e dos seus habitats.
Existe urn grande desconhecimento sobre a caracterizacao genetica dalgumas destas
especies, levantando grandes problemas na conservacao da sua biodiversidade. Para
alem disso, os habitats que todas estas especies ocupam sap muito restritos e sensiveis,
pelo que qualquer alteracao neles podera ter tambem grandes implicacaes na sua
conservacao. Fa!tam igualmente estudos sobre a importancia que a regiao desempenha
nas migracaes de determinadas ayes.

2. A falta de atribuicao dum estatuto de conservacao Is ayes incluidas nesta lista.
Nenhuma das especies incluidas nesta lista de especies cinegeticas tern atribuida uma
categoria de conservacao na regiao biogeografica dos Acores, nao existindo ainda os
estudos cientificos necessarios para tal efeito. No entanto, atendendo aos criterios
internacionais utilizados, parece provavel que algumas destas especies venham a ser
qualificadas como especies ameagadas (e catalogadas portanto como criticamente em
perigo, em perigo ou vulnerciveis).

3. A falta de estudos sobre o impacto da caca nestas espkies e os seus habitats. 0
impacto da caca nas especies incluidas na lista podera ser especialmente grave devido as
suas muito reduzidas populaciaes e ao facto delas ocuparem habitats, nomeadamente os
de alimentacao, muito escassos e localizados. A actividade da caca devera ainda afectar
a todas as especies que ocupam esse habitat, incluidas ou nao nesta lista das especies
cinegeticas. E no caso das zonas hinnidas, a caca podera levar a contaminacao das aguas
corn chumbo e a aparicao da doenca do satumismo.

4. A impossibilidade prAtica de aplicar esta lista devido I enorme dificuldade de
identificar correctamente as espècies. Algumas especies incluidas nesta lista sao
quase impossiveis de diferenciar de outras especies nab incluidas nela e que tambem
estao presentes regularmente nos Acores. Isto acontece nomeadamente corn varias
especies de patos europeus em relacao aos seus equivalentes americanos, e mais ainda
em relacao as narcejas europeias e americanas.

5. 0 problema da introducio de espêcies exOticas. 0 facto da lista de especies
cinegaticas incluir tambem duas especies de ayes ex6ticas coloca em clara perspectiva a
introducao destas no meio natural. Introducaes deste tipo, ja realizadas no passado,
parecem ignorar os riscos associados as especies exOticas num meio tao particularmente
fragil como o meio insular acoriano. As especies e variedades ex6ticas podem causar,
como no caso this codornizes, graves problemas de hibridismo e de diminuicao do
patrimenio genetic° das especies nativas, para alern de introduzir tambern agentes
patogenicos.

6. A necessaria aposta no turismo de observacão de ayes. 0 arquipalago dos Acores
é uma regiao privilegiada para a observacao de ayes migratOrias americanas e europeias
(mais de 400 especies observadas nos Ultimos anos) e tern enormes oportunidades para



o desenvolvimento do turismo de observacão de ayes (birdwatching), jd em franca
expansào. Este tipo de turismo traz intimeras vantagens °corn:micas para a Regifto:
uma actividade repartida por todas as ilhas; acontece principalmente durante os meses
de outono e invemo; é um turismo verde e sustentável, quase sem impacto no ambiente;
e injecta dinheiro de fora da Regiäo na economia das ilhas. Mas este turismo, como d
evidente, é incompativel com a permissao da caca das especies da avifauna acoriana.

Assim, os assinantes desta peticao solicitam:

- A nä() inclusão das especies de ayes nativas (reprodutoras ou visitantes) na lista
de espêcies de catheter cinegkico dos Acores.
- A nao introducao de espacies exOticas, nomeadamente ayes, corn urn propOsito
cinegkico no meio natural dos Acores.
- 0 desenvolvimento dum turismo verde associado a observacao de ayes que traga
vantagens econamicas a todas as ilhas acorianas.

Os signatdries
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