
O biólogo Eneko Arrondo (à esquerda) e ovoluntário Mikel Clarin seguram abutre capturado para identificação e colocação de GPS
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? Os abutres não cruzam a fronteira
portuguesa, preferindo ficar do lado
espanhol. A descoberta foi feita por
investigadores da Estação Biológica
de Dofiana, em Sevilha, Espanha, que
seguiram, através de GPS, a movi-
mentação de 71 abutres. E foi publica-

da na revista "Biological Conserva-
tion" sob o título "Barreiras invisíveis:
diferentes regulamentações sanitá-
rias constringem o movimento dos
abutres nas fronteiras entre países".

Eneko Arrondo, o biólogo espa-
nhol que liderou o estudo, salienta
que não há diferenças a nível de cli-
ma, topografia ou ecossistemas, mas
apenas diferenças a nível da disponi-

bilidade de alimento, provocadas por
diferenças de legislação.

Em Portugal, explica, "continua
em vigor a proibição de 2001", ema-
nada pela Comissão Europeia, para
tentar "travar a epidemia das vacas
loucas" e que obriga à recolha das

carcaças de animais dos campos. Já

em Espanha - onde se localiza a
maior percentagem mundial de algu-



mas espécies de abutres - os cientis-
tas aperceberam-se do grave impac-
to desta medida para as aves necró-
fagas, que ficaram, de repente, sem
alimento. Conseguiram sensibilizar a
Comissão Europeia ao ponto de esta,
anos depois, levantar a proibição.
Portugal não mudou a lei e, por isso,
os abutres não encontram alimento
deste lado da fronteira, preferindo
bater asas em Espanha do que passar
fome em Portugal.

Recuperação difícil em Portugal
Para o trabalho, o Centro Biológico de
Donana contou com colaborações de
várias academias espanholas e do
Centro de Investigação em Biodiver-
sidade e Recursos Genéticos da Uni-
versidade do Porto e do Centro de
Ecologia Aplicada "Professor Baeta
Neves", do Instituto Superior de
Agronomia da Universidade de Lis-
boa, em Portugal. Os investigadores
colocaram localizadores GPS em 71

abutres (60 da espécie Gyps fulvus e
11 Aegypius monachus).

No estudo, que começou a ser fei-
to em 2014, verificou-se que as aves
espanholas mal cruzavam a fronteira,

não indo, quanto muito, além dos 10

quilómetros de território português
e raramente pousando para se ali-
mentarem. Só 13 dos abutres estuda-
dos visitaram Portugal. "Os resulta-
dos foram de tal forma surpreenden-
tes que esperamos dois anos até ter a
certeza que não era uma coincidên-
cia", explica Eneko Arrondo.

O biólogo defende que "a conser-
vação de espécies com alta mobilida-
de precisa de uma coordenação in-
ternacional", já que, "até a mínima di-
ferença legislativa pode ter conse-
quências imprevisíveis". Em seu en-
tender, Portugal deveria "flexibilizar
a legislação e permitir o abandono de

carcaças no campo", para que os abu-
tres se alimentem.

Em meados do século passado, ex-
plica Eneko Arrondo, registou-se uma
grande redução de aves necrófagas na
Península Ibérica, em consequência
da perseguição humana a esta e outras

espécies consideradas "negativas" . E

a continuação da proibição de deixar

carcaças nos campos portugueses está
a "retardar a recuperação destas aves
em Portugal". Os abutres, salienta,

prestam um importante serviço ao
ecossistema, ao eliminarem carcaças
sem custos económicos e ambientais
(menos emissões de CO2), evitando a

disseminação de doenças. •
Península

90%
da população
mundial das es-
pécies de abu-
tres analisados

encontram-se
na Península
Ibérica. Desses,
mais de 90%
estão em Espa-
nha. Os abutres

podem voar até
400 quilóme-
tros/dia, mas
habitualmente

procuram comi-
da num raio de

100 quilóme-
tros.


