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ÓTIMA NOTÍCIA: o primeiro filme de um gato dourado para a Guiné Bissau
Em uma de nossas câmeras de trilha no Boé foram registradas imagens de
um felino que possivelmente pode se tratar do gato dourado Africano
(Caracal aurata). Chimbo mostrou essas imagnes a vários especialistas e
eles confirmaram que realmente se tratava deste animal. Isso é uma
notícia extraordinária, pois até agora a occorrência do gato dourado so era
conhecida no sul do Senegal e no sudeste da Guiné. Nossos registros no
Boé são os mais recente dos últimos 20-30 anos na África Ocidental e o
primeiro na Guiné Bissau. Esta espécie consta na lista vermelha da IUCN.
Após o retorno comprovado do leão, esta é a segunda notícia boa que
mostra que a conservação em colaboração com a população local está
funcionando corretamente.

Pequisa sobre Chimpanzé
Todo o trabalho de campo que tínhamos acordado no âmbito
dconcordado em fazer, seguindo o protocolo PANAF do Instituto Max
Planck foi concluido. Joost, Alder, Menno, Benjamin, Iris, e, claro, Amadu
Sadjo, Samba, Mussa e Saccamussa coletaram uma quantidade enorme
de material e de dados. Eles fizeram mais de 150 quilômetros de
transectos muitas vezes passando por terreno difícil, inventarizaram
todas as plantas de 250 lotes de habitat, monitoraram o estado das
folhas flores e frutos de 227 árvores , coletaram e revisaram mais de 30
mil filmes, incluindo 1.137 filmes com chimpanzés, procuraram e
coletaram muito material biologico (amostras de fezes e pêlo) para
pesquisa genética, coletaram também dados geológicos etc. etc. Tudo foi
enviado ao Instituto Max Planck, em Leipzig (Alemanha), para análise.
Esses dados poderão eventualmente ser comparados com o mesmo tipo
de dados coletados em outras 40 localidades
na África. Os
investigadores em Leipzig se impressionaram com a qualidade de todos
os dados coletados por . Dentro de 2 ou 3 anos, quando todo o material
for analisado, esperamos saber exatamente o quão importante a nossa
área é em comparação com outras áreas onde os chimpanzés também
ocorrem. Um chimpanzé se banhando (como mostrado nesta imagem) é
de qualquer maneira, raro.

Chimpanzé em Boé (imagem da câmara trail)

Gato dourado no Gabão (website IUCN)

Cooperação IBAP
Ja ha um longo tempo trabalhamos
intensamente com IBAP. Todos os
alunos
e
voluntários que
fazem parte da
nossa equipe de
pesquisa no Boé
obtêm
uma
licença do IBAP;
trabalhamos
juntos no projeto
que quer criar um Parque Nacional
legalmente reconhecida em (parte do)
Boé, onde toda a informação que
prestamos através da nossa pesquisa,
possa ser bem utilizada; nossos
funcionários locais frequentam cursos
dados pelo IBAP, e seus colaboradores
aderiram recentemente nossos cursos
sobre GPS e câmera de trilha. Desde há
alguns meses os guardas-parque do
futuro Parque Nacional de Boé
regularmente
acompanham
nossa
equipe ao campo para, por exemplo,
aprender a trabalhar com câmeras de
trilha
e
como
aplicar
seus
conhecimentos sobre GPS no campo. Os
guarda-parque
também
têm
a
oportunidade de aprender francês e
Inglês na Chimbo.

Bicicletas para o trabalho de patrulha
No final de novembro de 2014, chegaram no porto de Bissau 80
bicicletas para o uso de Chimbo. 60 bicicletas novas e 20 recicladas,
oferecidas pela companhia “Tools to Work”; uma oficina onde além de
bicicletas, também computadores, ferramentas, máquinas de costura e
de tricotar são remanufaturados. “Tools to Work” ajuda com este
trabalho a ativação social e preparação para o trabalho de pessoas na
Holanda. Com essas bicicletas eles também oferecem a oportunidade
as pessoas de países em desenvolvimento de criar sua própria renda
ou de ganhar experiência pratica no
trabalho. Organizações como Chimbo
podem comprar esses bens para seus
projetos. Infelizmente não havia suficiente bicicletas disponíveis em “tools for work”.
Tivemos sorte porem por que fomos capazes de fechar um bom negócio na compra das
outras bicicletas novas. Em dezembro de todos os comitês de aldeia receberam duas
novas bicicletas cada. As bicicletas recicladas serão usadas por nossa equipe local, nossos
guias de campo, estudantes e voluntários.

Roubo e caça furtiva

Mangas secas

Em novembro, chegamos ao nosso limite e tivemos que
denunciar às autoridades locais e nacionais uma serie de
experiências negativas que temos vivido neste ano. Tudo
começou com o corte de um grande número de
palmeiras Sibe que claramente estavam destinadas a
venda ilegal fora da área; em seguida, um grande pedaço
de floresta, incluindo um campo com colheitas fio
desnecessariamente queimado, pelo fato de não se
haver construído um aceiro, também duas de nossas
câmeras de trilha foram queimadas até o ponto das
mesmas se tornarem inutilizáveis; em seguida, duas de
nossas câmeras desapareceram da floresta; e,
finalmente, um grande pedaço de cabo elétrico entre a
nossa central de energia solar ate nosso escritório
central foi roubado e usado para trazer arcos. Um
método totalmente ilegal de caça. Tudo isso na mesma
área perto Beli (Aicoum) com envolvimento comprovado
de muitos membros de uma família. Esperamos alcançar
a nosso objectivo de que esta família seja chamada a
ordem e ao mesmo tempo que seja explicado via rádio
sobre o grande dano
que caçadas ilegais com
arco causam não só aos
animais mas também as
pessoas locais.
Arco feito de cabo elétrico

Bernard, que pesquisou o conflito entre natureza e a
agricultura no Boé, também começou um projeto
interessante onde o objetivo foi de mostrar as pessoas
como aumentar a produtividade da cultura da manga.
Bernard notou durante sua estadia que muitas mangas
se perdiam por um excedente de procução na
temporada
de mangas. Grandes quantidades
permaneciam no chão onde as mesmas apodreciam.
Bernard teve a idéia de secar mangas para que as
mesmas pudessem ser armazenadas por mais tempo.
Como o forno de barro da padaria em Beli não é usado
durante todo o dia e pode obter um recurso extra,
Bernard testou a melhor maneira de secar as mangas, e
depois transferiu o seu conhecimento para as pessoas
da vila. Uma iniciativa interesante e útil. Isso significa
comida extra para o período que os estoques de comida
na região seja escasso no final da da estação chuvos,
quando o acesso as cidades se torna muito difícil.

Boé na Internet: https://www.youtube.com/watch?v=6eKRsV-yz4w

Fundação Chimbo: Rijnbandijk 161 - 4041 AV Kesteren - Países Baixos – NL05 INGB 0002 7346 51 - info@chimbo.org - www.chimbo.org

