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A fêmea de lince ibérico encontrada 

morta duas semanas depois de ter 

sido libertada em Mértola, há um 

mês e meio, foi afi nal vítima de en-

venenamento. É este o resultado da 

necropsia ao animal e das análises 

realizadas pela Faculdade de Medi-

cina Veterinária da Universidade de 

Lisboa, segundo um comunicado do 

Instituto da Conservação da Nature-

za e Florestas (ICNF).

A fêmea Kayakweru tinha sido li-

bertada na zona dia 25 de Fevereiro, 

no âmbito de um programa de rein-

trodução em Portugal desta espécie, 

Fêmea de lince 
encontrada morta em 
Mértola foi envenenada

única da Península Ibérica e ameaça-

da de extinção. No total, seis animais 

já foram soltos. Mas Kayakweru apa-

receu morta duas semanas depois, 

dia 12 de Março, sem nenhuma expli-

cação imediatamente aparente.

Só agora, quase um mês depois, 

surgem os resultados das análises, 

que indicam morte por envenena-

mento. O comunicado do ICNF não 

esclarece que veneno foi identifi ca-

do, nem fornece nenhuma explica-

ção suplementar.

Na sequência deste episódio, uma 

brigada cinotécnica — com cães trei-

nados — do Serviço de Protecção da 

Natureza e do Ambiente da GNR 

(Sepna) vasculhará a região para 

detectar a presença de venenos. O 

ICNF, diz o comunicado, “continu-

ará a desenvolver todos os esforços 

necessários à minimização de riscos 

de morte, quer como o que vitimou 

Kayakweru, quer por utilização 

de laços ou outras armadilhas que 

possam ameaçar a boa reintrodu-

ção desta espécie”. O programa de 

reintrodução dos linces em Portugal 

previa a libertação de dez animais 

no vale do Guadiana. Quatro ainda 

aguardam a sua vez. A monitoriza-

ção dos animais tem sido feita à dis-

tância, através de coleiras que trans-

mitem a sua posição via rádio e por 

foto-armadilhas instaladas na zona 

onde estão a ser libertados.

Foi este sistema de monitorização 

que permitiu identifi car que algo não 

estava bem com Kayakweru. A fêmea 

estava a ter comportamentos nor-

mais, mas, de um dia para o outro, 

deixou de se mover. Estava morta.

Natureza
Ricardo Garcia

Fêmea tinha sido libertada 
no dia 25 de Fevereiro no 
âmbito do programa de 
reintrodução da espécie

O programa de 
reintrodução 
dos linces em 
Portugal previa a 
libertação de dez 
animais no vale 
do Guadiana
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Mértola, Beja, 16 abr (Lusa) - A fêmea de lince ibérico que tinha sido libertada na natureza e
encontrada morta em Mértola foi envenenada, anunciou hoje o Instituto da Conservação da Natureza
e Florestas (ICNF), que encaminhou o caso para o Ministério Público.
 
 Segundo informação do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da (SEPNA) GNR, os
resultados da necropsia e da análise forense efetuadas pela Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade de Lisboa revelam que a fêmea morreu "por envenenamento", refere o ICNF, numa nota
publicada no seu sítio de Internet.
 
 Os resultados foram entregues aos serviços do Ministério Público, em Beja, que "decidirá o
seguimento a dar ao caso", informa o ICNF, que já se disponibilizou para "apoiar com o que seja
considerado pertinente".
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 A fêmea de lince ibérico que tinha sido libertada na natureza e encontrada morta em Mértola foi
envenenada, anunciou hoje o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), que
encaminhou o caso para o Ministério Público.
 
 Segundo informação do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da (SEPNA) GNR, os
resultados da necropsia e da análise forense efetuadas pela Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade de Lisboa revelam que a fêmea morreu "por envenenamento", refere o ICNF, numa nota
publicada no seu sítio de Internet.
 
 Os resultados foram entregues aos serviços do Ministério Público, em Beja, que "decidirá o
seguimento a dar ao caso", informa o ICNF, que já se disponibilizou para "apoiar com o que seja
considerado pertinente".
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