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Cientistas desafiam portugueses que ouvirem cigarras a cantar a gravar o som e registar o

local

Este desafio vai permitir atualizar o mapa da distribuição geográfica das 13 espécies que vivem em Portugal.

Cientistas desafiam as pessoas a gravar o canto das cigarras e registar as coordenadas da sua localização. Este desafio vai permitir
atualizar o mapa da distribuição geográfica das 13 espécies que vivem em Portugal.
 
Até ao próximo dia 30 de setembro, através deste desafio, uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, vai criar a primeira "Lista vermelha de invertebrados" do país. Em 2004 existiam em Portugal 13 espécies que se agrupam em
pequenos núcleos nas regiões do Norte, Centro, Alentejo e Algarve.
 
Mas, segundo a investigadora Paula Simões, do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, é preciso ter um "registo mais fino e detalhado da sua localização".
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Este desafio vai permitir "conhecer melhor a área de distribuição" das espécies em Portugal e "monitorizar a sua população e avaliar a
vulnerabilidade ao risco de extinção" e "promover a ciência-cidadã", adianta a SAPO24.
 
Os dados recolhidos pelas pessoas - som emitido pelas cigarras, a data e a localização geográfica dos registos sonoros,
preferencialmente com as coordenadas GPS - podem ser enviados para a página do projeto "Cigarras de Portugal - insetos cantores" na
rede social Facebook ou para a plataforma digital Biodiversity4All.

(Com colaboração de Diana Gonçalves)
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