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O Passado
Desde o Paleolítico Superior
que o Homem e o Lobo coexistem em
Portugal
Essa coexistência sempre foi
conflituosa, sendo a perseguição ao
lobo, pelo menos, tão antiga como a
domesticação de animais
A par da perseguição, o fascínio do
Homem sobre o lobo conduziu
nomeadamente à sua domesticação
que terá tido início há cerca de 100 000
anos
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O Passado
Desde a Idade Média são vários os
registos que demonstram quão valorizado foi
matar lobos ao longo dos tempos

Desde o primórdios da nação que
existem registos sobre leis que
determinam a obrigação de matar
lobos, a existência de coimas para os
faltosos e de recompensas pecuniárias
para os que os matassem

O Passado
No séc.

XIX o lobo era ainda uma espécie comum (Bocage, 1863)

No início do séc. XX já
era considerado pouco
comum (Seabra, 1910)
A partir da década de 50
do séc. XX verifica-se uma
drástica redução causada pelo
acesso generalizado às armas
de fogo, ao veneno e pela
destruição de habitat
A área de distribuição actual
represente apenas cerca de
20% da original

Actualmente
Início do século XX

Adaptado de Álvares 2004 e Pimenta et al 2005
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Marcos históricos
1971 - Eric Flower publica estudo sobre situação do lobo entre 1933-1957
baseado em notícias de jornal: o lobo estava presente em todos os distritos à
excepção de Lisboa e é estimado existirem cerca de 800 animais.

1973 – Douglas Pimlot, primeiro chairman do Wolf Specialist Group (IUCN) visita
Portugal para conhecer a situação do lobo no nosso país.
Carlos Magalhães é convidado a participar
no 1º encontro do Wolf Specialist Group
(IUCN) durante o XI Congressos da IUGB
em Estocolmo, do qual resultou o

Manifesto sobre a Conservação do
Lobo que constituiu as bases para a
protecção da espécie na Europa.

Marcos históricos
1974 –IUCN e WWF convidam Portugal a participar no projecto Wolf Conservation
in Europe, para o qual disponilizam material para telemetria
Legislação cinegética estabelece medidas conservacionistas limitando o nº de dias
de caça às quintas, domingos e feriados e estabelecendo limites diários de abate
O controlo de animais prejudiciais fica sujeito a autorização dos serviços florestais

1979 - Francisco Petrucci-Fonseca apresenta tese de licenciatura em Biologia
sobre hábitos alimentares do lobo no Distrito de Bragança

1981 – David Mech, Van Haaften, Carlos Magalhães, Francisco Petrucii-Fonseca e
Miguel Delibes reúnem em Bragança e dão novo fôlego ao projecto lançado em
1974 pela IUCN/WWF
Portugal ratificou a Convenção de Berna (1979), que classifica o lobo como espécie
estritamente protegida
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Marcos históricos
1984 – Carlos Magalhães publica “Aspectos do Lobo em
Portugal”, evidenciando grande redução da população de lobo
entre 1933-1957 e 1963-1973 com base no nº estimado de
animais abatidos por distrito

1985 – Magalhães, Fonseca e Pereira
apresentam os resultados do projecto “Wolf
Conservation in Portugal” no Symposium
Predateurs, em Lisboa

1987 – A caça ao lobo passa a ser permitida apenas nos locais, períodos e
condições definidos por despacho conjunto dos Ministros da Agricultura e da
Administração do Território

Marcos históricos
1985 – É criado o Grupo Lobo por Francisco Petrucci-Fonseca
1987 – É criado o Centro de Recuperação do Lobo-ibérico
1988 - É publicada a Lei de
Protecção do Lobo-ibérico, que lhe
confere o estatuto de protecção total
em Portugal: abate de lobo é crime e
Estado assume indemnizar prejuízos

1990 - É publicado o Decreto-Lei que
regulamenta esta Lei
A nível nacional o lobo é a única
espécie da fauna que tem uma
legislação específica
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O Presente
Indemnização de prejuízos
Desde 1990 que existe um sistema de verificação, avaliação e indemnização de
prejuízos de lobo.

Para

uniformizar

a

actuação

no

terreno o ICNB dispõe desde 1997
uma ficha-tipo para registo das
ocorrências e de um Manual de Apoio
às equipas de verificação.

O Presente
Medidas de apoio à protecção do gado
1994

- PNM/ICNB implementa um programa
de distribuição de Cão de Gado Transmontano
que já entregou cerca de 800 cães.
A função de guarda de rebanhos contra ataques
de lobo contribui fortemente para o
reconhecimento desta raça em 2005
 PNM/ICNB

1997

- Grupo Lobo implementa programa
análogo no NW e Centro de Portugal com as
raças Castro Laboreiro e Serra da Estrela,
pelo qual lhe foi atribuído o prémio BES
Biodiversidade 2010

 Grupo Lobo
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O Presente
Monitorização
1994/1996 – Projecto LIFE “Conservação do Lobo em Portugal”, coordenado pelo
ICNB e com a participação do Grupo Lobo e o IAV/Universidade de Coimbra.
Primeiro estudo sobre a situação nacional do lobo e das suas presas selvagens

O Presente
Monitorização
1997 –

Apresentação dos
resultados do LIFE no I Congresso
Hispano-Luso sobre a situação e
conservação do lobo na Península
Ibérica em Soria
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O Presente
Monitorização
2002/2003 – Censo Nacional de Lobo,
realizado por uma parceria ICNB/Grupo Lobo.
Primeira vez que os métodos de recolha de dados
no terreno e critérios de análise são uniformizados
a nível nacional.
Foi detectada a
presença de 63
alcateias,
estimando-se
existirem em
Portugal cerca de
300 lobos

 Joaquim Pedro
Área de distribuição do lobo em Portugal
Área de presenca irregular
Alcateias detectadas em 2002 e 2003
Confirmada
Provável
Rio Douro

O Presente
Monitorização
2005 – II Congresso Luso-Espanhol sobre o
Lobo-ibérico em Castelo Branco

Apresentação do Poster “Wolf status and
conservation in the Iberian Peninsula” em parceria
com os colegas espanhóis com os resultados dos
censos levados a cabo em ambos os países entre
1999 e 2003 com recurso a metodologias
semelhantes
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O Presente
Sistema de Monitorização de Lobos Mortos
1999 – É implementado pelo ICNB um sistema de
recolha e centralização dos lobos encontrados mortos com
o objectivo de conhecer mais atempadamente as causas
de morte desta espécie e de potenciar a realização de
estudos com interesse para a sua conservação

Uma mudança de atitude
Até finais do séc. XX o lobo na cultura popular
representava tudo o que era nefasto, papel bem
patente nas diversas lendas e histórias populares
resultantes da admiração, ódio e medo que o lobo
provoca no Homem.
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Uma mudança de atitude
O carisma e simbolismo do lobo, que em
tempos foi largamente responsável pela sua
regressão, torna-o actualmente, sobretudo junto
da população urbana, num símbolo da vida
selvagem e da conservação da natureza.

O Lobo Julião

 Sara Roque

 Pedro Verdelho

Obrigado
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