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Bogas lançadas
hoje à ribeira



Iniciativa integra projecto que visa preservar espécies
portuguesas de peixe ameaçadas

Aquário Vasco da Gama
liberta hoje 300 Bogas
na Ribeira de Grândola

Esta espécie existe

apenas em Portugal,
nas bacias hidrográfi-
cas dos rios Tejo e
Sado e em pequenas
ribeiras nas regiões
Oeste e entre o Sado
e o Mira

A Ribeira de Grândola e um dos

três locais nos quais o Aquário

Vasco da Gama vai libertar um

total de cerca de dois mil peixes de

água doce, numa iniciativa que visa

garantir a preservação de espécies

ameaçadas. Já esta quinta-feira, no

concelho do litoral alentejano, vão

ser libertadas 300 Bogas Portugue-

sas, nascidas no Aquário Vasco da

Gama em 2016, 2017 e 2018, que
descendem de exemplares captura-
dos na mesma ribeira.

"Esta é uma espécie considerada

criticamente em perigo e apenas
existe em Portugal onde vive nas
bacias hidrográficas dos rios Tejo e
Sado e nas pequenas ribeiras da

região Oeste e da região entre o

Sado e o Mira", justifica a Marinha

Portuguesa, responsável pelo Aquário

Vasco da Gama.

A iniciativa integra-se no projecto

"Conservação exsitu de organismos

fluviais", que além do Aquário Vasco



da Gama tem como participantes o

MARE-ISPA, a Quercus e a Faculdade

de Medicina Veterinária, apresen-
tando como objectivo a reprodução

e manutenção de "espécies amea-

çadas de água doce da fauna e flora

portuguesas para posterior liberta-

ção" em habitats naturais.

"Esta é uma forma de proteger as

espécies consideradas criticamente

em perigo, devido à redução das

populações no meio natural, provo-
cada por vários factores: descargas
de poluentes, ocorrência cada vez

mais frequente de Verões prolonga-

dos e secos, destruição da vegetação
das margens e proliferação de es-

pécies invasoras vegetais e animais",

explica a Marinha, salientando que

alguns dos peixes que vão agora
ser libertados, mediante autorização
do Instituto de Conservação da Na-

tureza e das Florestas, foram repro-
duzidos e criados no Aquário Vasco

da Gama.

Monchique e Mafra são os dois

outros locais onde serão libertados

várias centenas de exemplares. As-

sim, para o próximo dia 28 está pre-
vista a libertação na ribeira de Ode-

louca, concelho de Monchique, de

1400 Bogas do Sudoeste, espécie

ameaçada que apenas existe em

Portugal nas bacias hidrográficas
dos rios Mira e Arade.

Já o rio Safa rujo, concelho de Ma-

fra, receberá no próximo dia 4 de

Abril 300 Ruivacos do Oeste, espécie

igualmente considerada em perigo,

que também existe apenas em Por-

tugal nos rios Safarujo, Alcabrichel

eSizandro.

As espécies que vão ser libertadas

nasceram no Aquário Vasco da Gama

nos últimos anos.


