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INFORME 2/2010

Assunto: Consulta aos pesquisadores sobre Programa Nacional
de Marcação de Morcegos

Prezados quiropterologistas e outros pesquisadores interessados no estudo de
morcegos, há muito, em todos os encontros discutimos a importância e as dificuldades
de se montar um programa brasileiro de marcação de morcegos. Mas, a cada encontro
notamos que pouco ou mesmo nenhum avanço é observado.

Entre as várias dificuldades que enfrentaremos na elaboração de um centro
desta natureza se destaca a confecção de anilhas e sua codificação adequada para
distinguir todos os pesquisadores responsáveis pela marcação e, consequentemente,
recuperar os dados originais do morcego porventura recapturado.

Certa de que o assunto deva ser estudado mais detalhadamente, a diretoria da
SBEQ instituiu um grupo de trabalho composto por Marília Barros (M.Sc.), Júlia Lins Luz
(M.Sc.) e Carlos Eduardo Lustosa Esbérard (D.Sc.).

Como primeiro passo foi idealizado um diagnóstico da situação nacional quanto
ao total de pesquisadores que marcam ou idealizam marcar os morcegos que já
estudam. Para atingir este resultado formulamos um questionário simples e objetivo, o
qual gostaríamos preenchessem até 20 de novembro de 2010. O questionário pode ser
acessado aqui.

Caso tenhamos um número satisfatório de respostas solicitaremos à
organização do VI EBEQ um espaço dentro do evento para divulgarmos as análises das
respostas e discutirmos possíveis avanços na criação desse centro de monitoramento
de deslocamentos.

Assim, solicitamos sua colaboração, respondendo o mais rápido possível este
questionário. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e mail cesberard@superig.com.br.

Atenciosamente,

Grupo de Trabalho em Marcação de Morcegos
Carlos Eduardo Lustosa Ésberard, D.Sc.

Júlia Lins Luz, M.Sc.
Marília Barros, M.Sc.


