Feliz 2018: Juntos podemos proteger os dugongos de Moçambique
O projecto de conservação dos dugongos e ervas marinhas continua a reunir esforços em 2018
para promover a protecção dos dugongos e o seu habitat. O projecto global visa promover a
conservação dos dugongos e ecossistemas dos quais os mesmos dependem em oito países da
região indo-pacifico: Indonésia, Madagáscar, Malásia, Moçambique, Ilhas Solomão, Sri Lanka,
Timor-Leste e Vanuatu.
Este projecto é o primeiro esforço coordenado globalmente em prol da protecção dos dugongos.
Os principais objectivos do projecto são a mobilização da participação comunitária na
conservação de dugongos e ervas marinhas, a introdução de práticas sustentáveis de pesca, a
gestão de áreas marinhas protegidas e a continua inclusão da conservação de dugongos nas
políticas regionais e nacionais.

Em Moçambique existe uma população de
aproximadamente 250 a 300 dugongos na
região do Arquipélago de Bazaruto, que se
estende desde o Rio Save a Norte até o
Cabo de São Sebastião a Sul.
Actualmente esta é considerada a última
população viável de dugongos da costa de
Moçambique, bem como uma das maiores
populações do continente africano.
Entretanto, sem um esforço coordenado
de conservação, os dugongos de
Moçambique continuam em risco de
extinção, principalmente por
consequências de acções humanas.
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Importantes avanços em 2017
O projecto alcançou importantes resultados em Moçambique durante o ano 2017. Uma das
principais actividades do projecto é o levantamento aéreo de dugongos, onde são recolhidas
informações valiosas sobre a ubiquação e concentração de dugongos e ervas marinhas. Durante
um voo em Outubro de 2017 foram contados 38 dugongos na região.
Os levantamentos aéreos estão sendo combinados com gravações subaquáticas que podem
ajudar a determinar a presença de dugongos em áreas remotas ou com águas túrbidas e
visibilidade limitada. Paralelamente, está a ser realizado um mapeamento dos tapetes de ervas
marinhas, que para além de ser um ecossistema muito importante para várias espécies, é o
principal alimento dos dugongos.

Com o objectivo de incrementar o conhecimento local acerca da situação dos dugongos e
mobilizar a participação comunitária na sua conservação, o projecto também visa educar os
pescadores, membros das comunidades, professores e alunos das escolas nos distritos de
Inhassoro e Nhamábue. O aumento do conhecimento local sobre as espécies protegidas, bem
como a importância das ervas marinhas e o perigo do uso de artes de pesca não sustentáveis
aos dugongos, é considerado um passo chave para apoiar a conservação do dugongo e o seu
habitat.

Educação comunitária

Preparando um levantamento aéreo

Observou espécies marinhas?
Com o novo aplicativo “Seafari” você também pode
apoiar na monitoria dos dugongos e outras espécies
marinhas da costa moçambicana. Com Seafari é
possível reportar se observou espécies marinhas
incluindo o dugongo e pode também informar-se
sobre os avistamentos dos animais em outras áreas.
O aplicativo é gratuito e está disponível para
dispositivos Apple e Android, em Português e Inglês.

Mais informação
Visite as páginas Web para mais informações sobre os projectos:
O projecto global: http://www.dugongconservation.org/
Os projectos em Moçambique: https://www.dugongs.org/research-in-east-africa/mozambique/
Facebook: https://www.facebook.com/mozdugong/

