














































Densidade de coelho bravo na Ilha de S5o Jorge

Iniciativas desenvolvidas e ponto da situag5o

A densidade de coelho bravo na ilha de So Jorge tern apresentado valores elevados, perante

os qua is foram tomadas medidas de gest5o cinegetica, nomeadamente o aumento do esforco

de caga e a autorizac5o de medidas de controlo de densidade, procedendo-se, do mesmo

passo, ao acompanhamento da evolug5o da populac5o do coelho bravo, quer a traves de

censos, quer dos manifestos do nUrnero de efectivos capturados no ambito das correccOes de

densidade.

1 - Calendarios venatOrios

• No decorrer dos trabalhos relativos aos censos do coelho bravo, realizados ern S. Jorge

no inicio de 2009, observaram-se valores que denotaram uma densidade acima da

media registada nos anos anteriores, especialmente na zona poente da ilh a, valores

que requeriam a imediata alteragao do calendario venatOrio em vigor (de Julho de

2008 a Junho de 2009).

• De imediato, alterado o calendar-10 venatOrio, substituindo-se o limite de 10 pecas por

dia e por cacador por urn nOrnero ilimitado de pegas de caca, para as 3 areas da Ilha

onde a densidade se apresentava mais elevada.

• Na elaboraca- o do calendario venatOrio para a epoca seguinte (de Julho de 2009 a

Junho de 2010) a caca ao coelho bravo permaneceu permitida para todos os dias do

ano, sem limite de pecas por dia e por cagador e em toda a ilha de so Jorge, o que se

mantern ate hoje.

• A densidade do coelho bravo, tal como a de outras especies cinegeticas, resulta da

relac5o existente entre-as-condiciies existentes no habitat -que em-maior ou menor

grau sejam favoraveis ao seu desenvolvimento, em particular a abund5ncia de

alimento, e o esforco de caga que é desenvolvido no territOrio em causa.

• Considerando as condigOes existentes, propicias -a0 aumento das populacOes de

coelho bravo, e o baixo esforco de caca verificado em S. Jorge, desenvolveram-se

varios contactos e iniciativas tendentes a divulgar as boas jornadas de caca que se

poderiam desenvolver, tendo-se verificado, em consequència, urn crescimento

significativo do nUmero de licengas emitidas para o exercicio da caca na il ha (48%

relativamente a epoca 2008/2009).
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• Igualmente em resultado das diligencias desencadeadas, tambem o nCi mero de

inscricOes para exame de carta de cacador, regional e nacional, ganhou u ma nova

dinämica, facto que augura urn crescimento do esforco de caca local.

Epoca
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Como é natural, existe uma relacao directa entre o nUmero de licengas emitidas e o nUmero de

coelhos abatidos no exercicio da caca. Refira-se que a epoca venatOria 2010/2011 so termina

em 30 de Junho de 2011 e que, por isso, poderao ser emitidas ainda mais licencas de caca.

Relativamente as cartas de cacador, este ano o Servico Florestal de Sao Jorge recebeu

quarenta e quatro inscricOes para exame, 27 para exame regional e 17 para exame nacional.

2 — Pedidos de correcc5o de densidade - Agricultores

De acordo corn o art. 79 2 do Decreto Regulamentar Regional n 2 4/2009/A de 5 de Maio, as

populacOes de especies cinegeticas podem, fora das condicOes regulamentares do

exercicio da caca, ser objecto de accOes de correccao quando tal seja necess6rio para



prevenir ou minimizar a ocorrencia de danos na fauna, na flora, nas florestas, na

agricultura e na pecuaria (...).

• Verificando-se que o esforgo de caga que se registava em S. Jorge, mesmo depois da

retirada dos limites das pecas cacadas diariamente, nao seria suficiente para reduzir

substancialmente a densidade de coelho bravo, o Servigo Florestal de So J orge, em

conjunto corn outras entidades, nomeadamente corn a Associac5o Agricola de S. Jorge,

passou a reforcar as iniciativas de divulgac5o das accOes de correcc5o de den sidade, a

efectuar durante a noite e mediante requerimento dos agricultores.

• Desde logo ficou decidido que o processo seria rapid° e agilizado tanto quanta

possivel: que as correccOes tanto seriam autorizadas corn pedidos individuals, como

corn pedidos colectivos ou apresentados por grupos de agricultores, sendo que cada

urn deles poderia indicar o name de tres cacadores para efectuar a correcc5o.

• As correccOes de densidade, realizadas durante a noite, tern sido todas autorizadas,

bastando para o efeito o requerimento do ou dos interessados (corn a au torizac5o

emitida, no maximo, em 48 horas) e a comunicag5o do resultado da correcc5o ao SFSJ.

• Desta forma, garantiu-se o cumprimento da lei relativamente a captura nocturna de

coelho bravo, bem como ao uso de arma de fogo durante a noite.

• Alguns agricultores solicitaram correccOes de densidade corn recurso a "engenhos

tradicionais", requerimentos que igualmente tern sido autorizadas.

• Corn as correccOes de densidade, desenvolvidas do pOr ao nascer do sal, e corn a caca

sem limites de pecas, a exercer do nascer ao pOr-do-sol, o esforco de caca cresceu de

forma significativa em S. Jorge.

• Os resultados das correccOes de densidades solicitadas pelos agricultores s5o os

seguintes:

Freguesias N2 Agricultores Ng Pedidos N2 Coelhos
capturados

Area Total Autorizada
(ha)

Rosais 1 5' - 80 7 744 400,49
Velas 8 42 10 874 234,65
Santo Arnaro 13 78 4 102 . -317,42
Urzelina 4 8 275 164,31
Norte Grande 2 4 498 98,98
Ribeira Seca 1 2 62 3,84
Calheta 1 1 0 39,95
Total 44 215 23 555 1 259,64
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Origem dos cagadores que efectuaram as correcgifies de
densidades
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3 — CorrecgOes de densidades solicitados pela associag5o agricola

• A Associacao Agricola de Sao Jorge, desenvolvendo varias iniciativas de apoio aos seus

associados, promoveu a Ida a So Jorge, durante o ver5o de 2010, de cerca de 20

cacadores, de diversas ilhas dos Acores, equivalendo a 30 dias de caca exaustiva.

• Ja em 2011, a Associagao Agricola, em colaboracao corn as Associacties de Cagadores

da Ilha do Pico e da Ilha de So Jorge, tern realizado correcgOes de densidades,

distribuidas por toda a ilha de Sao Jorge, efectuadas maioritariamente durante a noite,

corn os resultados do quadro seguinte:
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De referir que estas correccOes de densidade sac) acompanhadas pelo Servico Florestal de Sao

Jorge, tentando aferir as "cagadas" corn os resultados dos censos e distribuindo-as pelas

freguesias mais prejudicadas.

Se a estas correccOes de densidade empreendidas por iniciativa da Associagao Agricola em

2011 juntarmos o nCirnero de coelhos capturados em 2010, so no ambito das correccOes de



densidade foram capturados mais de trinta e urn mil coelhos, nUmero an qual a cresce os

exemplares mortos no exercicio da caca, naturalmente ern nUmero muito superior aquele.

Estes dados so reveladores do enorme esforco de caca empreendido e do impacto positivo

que tern tido na reducao das populacCies de coelho bravo na ilha, em particular na sua zona

poente.

3 — Outras accOes

• Desde sempre, foi considerado que a existencia de elevada densidade de coelhos,

poderia ser encarada corn° uma nova oportunidade, nomeadamente para o turismo

cinegetico. Esta mensagem tern sido difundida e no Ultimo verao muitos foram os

cacadores, quer de outras ilhas quer do continente, que se deslocaram a So J orge.

• A legislacao para a comercializacao veio legalizar a colocaca- o no mercado de especies

cinegeticas abatidas no ambito do exercicio da caca (Portaria n 2 25/2011 de 14 de

Abril de 2011) garantindo os principios da saUde pUblica.

• A realizaca- o de censos periOdicos	 especie, desenvolvidos quinzenalmente, corn a

metodologia e corn o devido acompanhamento tecnico, tern permitido acorn panhar os

valores de densidade e a dinamica da populac -ao da especie e ainda a possibilidade de

desenvolver leituras comparativas dos valores registados ao longo do tempo.

Os censos so realizados em toda a ilha de So Jorge, sendo que nos dois primeiros

anos o esforco foi mais intenso na freguesia de Rosais. Desde inicio de 2011 o esforco

esta repartido por toda a ilha, segundo a imagem seguinte:
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Da leitura dos dados obtidos verifica-se que a populac5o do coelho bravo se mantem

estavel, tendo-diminuido o n6mero de individuos nos locais onde h major press5o de

caca, nomeadamente na 7 ona poente da ilha.

A imagem seguinte elucida a evolucJo da populac5o nos illtimos dois anos: a

tendencia é de decrescimo (linha tracejada), embora haja oscilacOes (linha a preto). As

linhas verticais referem-se ao desvio padr3o da amostra.
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• Protocolo corn CETA:

0 Governo mantern, atraves da DRRF, um protocolo corn o ICETA, atraves do qua I é dado

apoio a gestao das principals especies cinegeticas dos Acores.

No ambito deste protocolo, em Outubro de 2010 e Janeiro de 2011 deslocaram-se a Sao

Jorge dois elernentos dessa equipa, ambos especialistas em especies cinegeticas e

dinamica das suas populaci5es, e urn deles corn muitos anos de experiencia de trabalho

corn a especie.

Os tecnicos e agentes do Servico Florestal de Sao Jorge acompanharam todos os trabalhos

e saidas de campo realizadas por tais especialistas, os quais foram unanimes relativamente

as medidas levadas a cabo, como sendo as medidas possiveis e aconselhaveis para a

situacao: fomento das accOes de correccOes de densidade; manutencao do calendar-I°

venatOrio sem limites e sensibilizacao para a entrada de novos cacadores.

• AccOes individuals:

Algumas freguesias da ilha e do concelho de Velas em particular estabeleceram protocolos

corn a associagao de cacadores Jorgense, corn o objectivo de fomentarem o esforco de

caca desenvolvido, bem como a execucao de correccOes de densidade no seu territOrio.

Por outro lado, quer junto de associacOes de cacadores regionais e nacionais, quer junto

das suas organizacOes de cUpula quer ainda em varios blogues nacionais onde se "discute"

a ternatica da caca, tern sido divulgada a elevada densidade de coelhos em So Jorge,

promovendo-se e incentivando-se a vinda de cacadores a ilha, no que podera significar

ma's urn argument° turistico.



Areas de correccio de densidade para a especie Coelho-bravo na Ilha de So Jorge


	1.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9


