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"COM ESTA AC .ÃO, 
RESOLVE-SE ESSA 
QUESTÃO", ACREDITA 
O IFCN REFERINDO-
-SE À "CORRECÇÃO" 
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Medidas complementares continuam e têm apoios comunitários. i OTO ARQUIVO 

     

IFCN FAZ BALANÇO POSITIVO F 

Abate do pombo-trocaz 
prolonga-se até Maio 

ÉLVIO PASSOS 
epassos®dnoticias.pt 

O abate aos pombos-trocazes vai 
decorrer até ao dia 9 Maio e não até 
ao final de Março, como afirmado 
pelo Governo Regional no início do 
mês passado. O que aconteceu até 
ao dia 28 de Março foi a primeira 
fase daquilo a que o executivo re-
gional chama de "correcção" do nú-
mero de efectivos. 

Nessa faca, os abates decorreram 
em16 freguesias e incluíram 377 caça-
dores. As freguesias foram Camacha, 
Caniço, Gaula, Santo António da Serra 
(Santa Cruz), Santa Cruz, Água de 
Pena, Machico, Santo António da Ser-
ra (Machico), Caniçal, Porto da Cruz, 
São Roque do Faial, Faial, Santana, 
Ilha, São Jorge e Arco de São Jorge. 

A fase seguinte começou no dia 13 
de Março e decorreu até este do-
mingo, envolvendo 127 caçadores. 
Estão em causa dez freguesias, da 
costa Norte e Sul. São Vicente, Ponta 
Delgada, Boaventura, Porto Moniz, 
Seixal, Ribeira da Janela, Achadas 
da Cruz, Ponta do Sol, Canhas e Ma-
dalena do Mar foram as freguesias 
abrangidas na segunda fase. 

O terceiro momento, que começou 
aio de Abril, prolonga-se até ao dia 9 
de Maio e abrange outras 20 fregue-
sias, a saber: Calheta, Arco da Calhe-
ta, Estreito da Calheta, Prazeres, Fajã 
da Ovelha, Ponta do Pargo, Ribeira 
Brava, Serra de Agua, 'Pabua, Campa-
nário, Câmara de Lobos, Estreito de 
Câmara de Lobos, Jardim da Serra, 
Quinta Grande, Curral das Freiras, 
São Gonçalo, Santa Maria Maior, 
Monte, São Roque e Santo António. 

No global, sabe-se que a acção de 
"correcção" decorreu e decorre em 
de 46 freguesias, de um total de 52 
que existem na Região Autónoma da 
Madeira. 

Neste momento, o Instituto das 
Florestas e Conservação da Nature-
za (IFCN) não sabe quantos pombos 
já foram mortos. "Ainda estamos a 
apurar valores." 

O que o IFCN sabe é que os últi-
mos censos realizados, em data não 
especificada (no site, actualizado no 
dia 8 deste mês, foi colocado um de 
2020), aponta para um efectivo de 
pombos-trocazes entre os 12 mil e 
mais do dobro, 15 mil. Questionado 
sobre o número de pombos subsis-
tentes, o IFCN respondeu que "estas 
decisões são baseadas em sólida in-

  

formação técnico-científica envol-
vendo instituições estrangeiras, sen-
do que neste momento é possível 
garantir que a população no seu ha-
bitat natural está estável desde as úl-
timas duas décadas, sendo que os úl-
timos censos mantêm a estimativa 
da população na Floresta Laurissil-
va, habitat natural e preferencial, en-
tre 12 mil a 15 mil indivíduos. A po-
pulação de pombo-trocaz não foi 
afectada na sua área de distribuição 
natural e os dados dos censos efec-

 

EA acção ainda está a decorrer- ter-
ceira fase, mas, até este momento, o 
IFCN Madeira faz um balanço posi-
tivo. "A acção visou reduzir o núme-
ro de pombos nos locais agriculta-
dos. A correcção envolveu os caça-
dores habilitados das respectivas zo-
nas. Esta correcção não é fácil, dado 
as características da espécie, e os lo-
cais onde se encontram junto de ter-
renos agricultados. Contudo tem de-
corrido sem qualquer incidente nem 
acidentes o que é o principal, e o que 
revela que em primeira instância os 
caçadores tem tido presente a segu-
rança nesta acção de correcção!' 
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tuados desde 1986 mostram que este 
tipo de medida não conduz a qual-
quer degradação do estado de con-
servação da espécie". 

Mas, no site do IFCN, estavam, até 
ao dia 8 deste mês, outros números. 
"Em 1995, 1999, 2003, 2004, 2006, 
2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 novos 
censos da população foram desenvol-
vidos, repetindo a mesma metodolo-
gia, tendo sido verificado, desde 2009, 
uma estabilização da população em 
valores entre 10.000 e 12.000 indiví-

 

O controlo dos abates é feito, garante 
oIFCN, em dupla via. Pelo reporte, 
que os agricultores fazem e pela Poli-
cia Florestal, directamente no terre-
no. "Cada caçador ficou obrigado a 
relatar os dados ao IFCN, não apenas 
onúmero de pombos como também 
onúmero de dias que realizou a ac-
ção. Todo o processo no terreno foi e 
e fiscalizado pela Policia Florestal e 
demais entidades policiais com com-

 

petência na matéria."  
Como noticiado, pelo DIÁRIO, no 
dia 11 de Março, neste ano e pela 
primeira vez, o Governo Regional 
optou pelo recurso aos caçadores  

duos. A realização destes censos per-
mitiu concluir que o efectivo popula-
cional do pombo-trocaz Columba 
trocaz se encontra estável, com flu-
tuações perfeitamente expectáveis 
para populações selvagens em equili-
brio com o seu meio ambiente!" 

O IFCN da Madeira enuncia, de 
entre as entidades nacionais e inter-
nacionais envolvidas no processo, a 
gestão nacional da rede natura 
2000, "ponto focal para a articula-
ção com as instâncias comunitárias, 
tem sido formalmente informada". 
Entidades desde cedo envolvidas, na 
sequência deste "tipo de medida ex-
cepcional foi implementada, pela 
primeira vez no fim dos anos 90". 

A Região, através do IFCN, reafir-
ma que o objectivo "foi e é minimizar 
os estragos causados por esta espécie 
nos terrenos agricultados!' Acres-
centa o instituto estar convicto de 
que, "com esta acção, se resolve essa 
questão, até porque o Governo Re-
gional e o IFCN continuarão a apos-
tar em todos os métodos de afugen-
tamento e preventivos (fitas halográ-
ficas, bombonas e redes) junto dos 
agricultores e terrenos agricultados". 

Questionado se pondera substi-
tuir a caça ao pombo-trocaz por in-
demnizações aos agricultores, o 
IFCN começa por reafirmar não ter 
sido autorizada a caça, por a espécie 
não ser cinegética. "O estatuto do 
pombo trocaz mantém-se. Quando a 
apoios, actualmente, estes existem 
no PRODERAM para compra de 
métodos de afugentamento. A in-
demnização não implica que nada 
se faça para resolver a questão dos 
danos provocados na agricultura!' 

para o abate dos pombos-trocazes 
considerados em excesso e prejudi-
ciais às actividades agrícolas. Algo 
tornado possível através de um ar-
tigo do Orçamento da Região para 
oano em curso. 
O pombo-trocaz é uma espécie pro-
tegida por lei e, como lembra o 
IFCN no seu site oficial, está "lista-
da no Anexo I da Directiva Aves e 
no Anexo III da Convenção de Ber-
na. 80 a 100% da sua área preferen-
cial de ocorrência está classificada 
como ZPE e ZEC, integrando a 
Rede Natura 2000 e o Parque Natu-
ral da Madeira". 
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MARCAi   MADEIRA   

ALTERADA 
7 VEZES POR JARDIM 
Ex-presidente, que criticou a nova campanha promocional, 
mexeu na imagem do destino mal entrou em funções, em 
1978, eliminando 'Pérola do Atlântico' do logotipo P. 15 

adeira 
DY/141ND A 

MILITANTES EXIGEM 

EXPLICAÇÕES A BARRETO 
Polémica sobre empréstimo ao partido vai ser debatida 
na comissão política convocada para amanhã P.6 

s. 

 

  

DIÁRIO MATUTINO INDEPENDENTE • Sexta-feira, 16 de Abril de 2021 • Ano 145 N° 47702 1,00 € (IVA incl.) • Director. Ricardo Miguel Fernandes Oliveira dnoticias•pt 

filhF  0114 

Reabilitack 

HOJE

 

atil
Ootkowe.oNtIC,NP,'L 

LUZ VERDE 
PARA CACAR 
POMBO-ÏROCAZ 
ATÉ MAIO 
Abate à ave foi prolongado 
e decorre em 46 freguesias. 
Instituto das Florestas e 
Conservação da Natureza 
não sabe quantificar 
número de exemplares 
mortos até agora P.28 

ILHAS CANÁRIAS 
IMPEDEM NAVIO 
`PORTUGUES' 
DE ATRACAR 
NO FUNCHAL 
Regras sanitárias em vigor 
em Espanha só permitem 
escalas nos portos 
nacionais • APRAM 
quer parceria com 
os Açores P.2E3 

C.a DE LOBOS 
SUSPENDE 
PAGAMENTO 
À ARM P5 


