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SECÇÃO: Regional
Sabugal

Encontro Científico sobre Estudo e Conservação do Lobo Ibérico

No dia 12 de Junho, vai de corre r no C e ntro de Educação Am bie ntal da Se nhora da Graça – R e se rva Natural da Se rra
da Malcata, no Sabugal, um Encontro C ie ntífico sobre Estudo e C onse rvação do Lobo Ibé rico.
O e ve nto é organizado pe lo Grupo Lobo e te m início m arcado para as 9.00 horas.
No e ncontro e starão e m de bate os se guinte s te m as: Distribuição e e cologia do lobo Ibé rico, por Francisco Pe trucciFonse ca; Me todologias para o e studo do lobo, por Gonçalo C osta; Am ostrage m ge né tica não invasiva e análise
fore nse , por Fe rnanda Sim õe s; Actividade da Guarda no âm bito da pre se rvação de e spé cie s e m vias de e x tinção nos
distritos da Guarda e C aste lo Branco – Fiscalização, caça furtiva e uso de ve ne nos, pe lo Major João Migue l Brito; O
Grupo de Inte rve nção C inoté cnico da Guarda (GIC ): Proje cto; Uso ile gal de ve ne nos: tox icologia, protocolos de
actuação e aspe ctos le gais, por R icardo Brandão; The se le ction and use of de te ction dogs for asse ssing conse rvation
obje ctive s, por He ath Sm ith; e de m ostração da utilização dos cãe s de de te cção, por He ath Sm ith.
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