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Informações das atividades
do GT +Coelho
No âmbito dos objectivos operacionais da medida geral do Projecto +Coelho 2

Cercado de reprodução
de coelho-bravo
construído pela ANPC
na ZCT gerida pela
Companhia das
Lezírias

que prevê o estabelecimento de uma rede piloto de cercados de reprodução
modelo para a criação de coelho-bravo em zonas de caça das 3 Organizações do
Sector da Caça de 1º nível, a ANPC construiu um cercado de reprodução na ZCT
do Roubão, Braço de Prata e Outras, gerida pela Companhia das Lezírias.
A construção do cercado foi precedida de trabalho de prospeção, tendo sido
selecionada uma área onde historicamente ocorriam grandes densidades de
coelho-bravo, beneficiando ainda de permitir o acesso a água e a energia elétrica
produzida por paneis solares. O cercado foi instalado com recurso a aquisição de
serviços de acordo com caderno de encargos definido pela ANPC.
A cerca perimetral foi instalada de forma a garantir o isolamento da população de
coelhos no interior do cercado, bem como para prevenir a entrada de predadores
terrestres. Para tal recorreu-se a uma combinação de redes de malhas
diferenciadas bem como à instalação de três linhas sequenciais de cerca elétrica
que impedem a entrada de predadores terrestres bem como impedem a utilização
dos postes da cerca perimetral como poisos de caça para predadores alados,
diurnos e noturnos.
A rede perimetral foi enterrada no solo e procedeu-se ao preenchimento da vala
com pedra recorrendo a empréstimo em local próximo do parque, fazendo um
enrocamento de baixo custo e de grande eficácia para reforçar a rede colocada,
prevenindo a saída de exemplares do cercado bem como a entrada de predadores
que tentassem escavar por baixo da rede.
Acresce que desta forma é ainda mais simples controlar a vegetação herbácea
junto à cerca, a qual poderia comprometer o bom funcionamento da cerca
eléctrica.
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Esquema do cercado construído pela ANPC na Companhia das Lezírias

Vala perimetral e enrocamento

Não tendo sido possível cobrir a totalidade do cercado com rede de proteção por
questões orçamentais, complementarmente foi criada uma proteção suplementar
contra predadores alados, instalando uma grelha de cabos de nylon, agarrada aos
postes da cerca perimetral, cruzando-se de forma a impedir e desincentivar o voo
de aves de rapina.
A ANPC idealizou ainda um sistema de alimentação e abeberamento que foi
executado, construindo unidades cobertas com comedouros (dispensadores de
ração e dispensadores de feno) e bebedouros (próprio para coelhos). O sistema de
alimentação de água é contínuo e permite ainda a realização de regas no interior

do cercado caso seja considerado necessário para potenciar o crescimento de
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Unidades com comedor (ração e forragem) e água, desenvolvidos pela ANPC.

A gestão e vigilância corrente do cercado está a ser assegurada pela equipa da
Companhia das Lezírias que tem dado uma colaboração extremamente
importante, em articulação com a ANPC.
Para

facilitar

a

monitorização,

foram

instaladas

várias

câmaras

fotoarmadilhagem que permitem ir avaliando a evolução da população.

Pormenores da cerca e da monitorização (José Luis Coelho da Companhia das Lezírias)

de

A população fundadora deste cercado foi capturada em local próximo e com solos
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com características semelhantes, com recurso a credencial emitida pelo ICNF. As

de coelho-bravo
construído pela ANPC
na ZCT gerida pela
Companhia das
Lezírias

capturas foram realizadas sob coordenação da ANPC com o apoio do CIBIO,
INIAV, ICNF, DGAV e Companhia das Lezírias.

Captura de coelho-bravo para núcleo fundador do cercado da Companhia das Lezírias.

Pretendia-se que a população fundadora deste cercado fosse constituída por
indivíduos provenientes de núcleos de alta densidsde e com elevads níveis de
anticorpos, tendo em vista comprovar se a seropositividade alta tem influência na
produção do cercado e na capacidade de resistência dos animais, para potenciar
ações de repovoamento.

O cercado dispõe de várias unidades onde é dosponibilizada comida e água aos coelhos.
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sinais de boa adaptação e
franco crescimento, detetandose abundante reprodução.
A disponibilidade e interesse
demonstrados pela Companhia
das Leírias para abraçar o
projeto +Coelho tem sido uma
constante desde a primeira hora, decorrendo nesta zona de caça várias ações,
desde a monitorização da população existente até à captura de exemplares para
recolha de amostras, como já foi anteriormente noticiado pela equipa de projecto.
Agradecemos assim mais uma vez à Companhia das Lezírias, quer à Direção,
quer à sua equipa e em especial ao Eng.º Rui Alves e José Luis Coelho, por todo
o empenho e ajuda que têm dado ao projeto +Coelho, agora reforçada com a
intervenção da equipa da Companhia das Lezírias no acompanhamento deste
cercado de reprodução onde decorrem trabalhos de investigação relevantes.
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Foram instaladas culturas para alimentação dos coelhos.
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