
Sobreiros a morrer
e espécies em perigo
a perder terreno

biodiversidade A seca severa
e extrema que atinge a
maior parte do território
também está a afetar algu-
mas espécies vulneráveis

Com 81% do território continental
em seca severa e 7,4% em seca ex-
trema, no fim de setembro, segun-
do os dados do IPMA- o mês de se-
tembro foi o mais seco dos últimos
87 anos, segundo o instituto -, as re-
percussões são múltiplas e abran-
gem vários setores. Na bacia do
Guadiana há espécies em risco.

Os pescadores de Setúbal dizem
senti-lo na pele {ver reportagem),
mas a agricultura e a pecuária, a
produção hidroelétrica, a biodiver-
sidade e a disponibilidade de água
para consumo em zonas do Nordes-
te do país, ressentem-se da falta de
chuva que dura desde fim de mar-
ço, agravada pelas temperaturas
acima da média para a época nos
meses de abril, maio, junho e, agora,
em outubro.

Face à situação, o governo anun-
ciou medidas adicionais de apoio
à alimentação animal, que visam
mitigar os efeitos da seca, e que de-
verão avançar na segunda-feira.

Espécies únicas em risco
Embora não haja ainda um retrato
dos efeitos da seca na biodiversi-
dade, Pedro Rocha, biólogo e dire-
tor regional do Instituto da Conser-

vação da Natureza e das Florestas
(ICNF) do Alentejo, não tem dúvi-
das de que ela terá efeitos negativos
importantes nas espécies, nomea-
damente no Alentejo, uma das re-
giões mais afetadas pela seca.

Uma das preocupações são os
peixes autóctones da bacia do Gua-

diana, onde há espécies únicas,
que só existem ali, como é o caso de
um pequeno peixe chamado sara-

mugo, classificado como "critica-
mente em perigo" a nível nacional.

Na bacia do Guadiana, a ribeira
do Vascão, uma das mais impor-
tantes para o saramugo, "tem nesta
altura uma escassez de água com-
parável à que se verificou durante
a seca de 2005, que foi extrema", diz
Pedro Rocha. Os chamados pegos,
charcos de água que resistem na-
quela e noutras ribeiras da bacia do
Guadiana, e que são depósitos de
biodiversidade, "estão a secar, o

que é preocupante", sublinha o bió-
logo. "Uma seca deste tipo pode ser
muito grave para uma espécie como
o saramugo", afirma Pedro Rocha,
uma vez que ela já está em dificul-
dades. "Das dez bacias em que o

saramugo existia há 15 anos, agora
já só está em quatro ou cinco", o

que significa que se perdeu diversi-
dade genética. Por isso, sublinha,
"uma seca como esta, e como a que
aconteceu em 2005, podem contri-
buir decisivamente para sua extin-
ção".

Embora a comunidade de pei-
xes do Guadiana esteja adaptada
aos ciclos de secas, "a intensidade
da que está em curso, ao ponto de
secarem pegos que nunca secam, é

uma preocupação", sublinha
A bióloga Sônia Fragoso, da liga

para a Proteção da Natureza (LPN) ,

que coordena o projeto Life Sara-

mugo para a preservação da espé-
cie - o ICNF, a Universidade de Évo-
ra e a Aqualogus são parceiros no
projeto - concorda. "Menos água
nos pegos aumenta a pressão entre
as espécies, que têm de competir

pelos mesmos recursos, como o
alimento, o oxigénio ou os abrigos",
e tudo isso "contribui para o declí-
nio das populações nativas, nas
quais se inclui o saramugo", diz.

Para mitigar o problema, o pro-
jeto tem feito várias ações desde

que se iniciou, em 2014, como a re-
moção das espécies exóticas no ve-
rão, para diminuir os seus danos.

Outra situação que está a ser
agravada pela seca é a morte de so-
breiros e azinheiras no montado
alentejano. "Com estas temperatu-
ra e a escassez hídrica observam-se
árvores a morrer de um dia para o
outro no Baixo Alentejo e Alentejo
Litoral, onde muitas árvores estão
a secar", afirma Pedro Rocha, subli-
nhando que "o declínio do monta-
do, sendo causado por vários fato-
res, é agravado pela seca".

André Vizinho, investigador do
Climate Change Impacts Adapta-
tion and Modeling, da Faculdade
Ciências da Universidade de Lis-
boa e especialista em montado e

alterações climáticas, observa a
mesma realidade. "Esta seca tem
um impacto muito grande nas ár-
vores em zonas onde a precipita-
ção média anual está abaixo dos
600 milímetro de chuva, e que são
essencialmente as zonas do Baixo

Alentejo, onde há imensas árvores
a morrer", explica o investigador.
E alerta: no futuro, com o aumento
da temperatura em cerca de cinco

graus e a redução da precipitação
em algo como 20%, no contexto
das alterações climáticas, "vai ser
preciso alterar as práticas para pro-
teger o montado e para ele conti-
nuar a ser viável nesta região".


