
 

 

 

 
Resumo

A crescente riqueza de informações sobre os atributos e populações de mamíferos é a chave para a sua conservação e manejo.

Este estudo teve como inventário realizarun e estudo populacional das espécies de pequenos mamíferos voadores ( marsupiais e

roedores , musaranhos ) em um parque nacional Yurubí Floresta nublado, Venezuela. Para obter informações sobre a riqueza e

estrutura da população campo amostragens foram realizadas durante 12 meses ( 2011-2012) . Foram utilizadas armadilhas de

diferentes modelos ( guilhotinas e capturas vi - vas ) , junto com quatro sistemas de armadilha pit . Foram registradas 16 espécies

em três ordens , cinco famílias e 13 gêneros . Nephelomys caracolus , Cryptotis aroensis Heteromys catopterius e Rhipidomys

venustus ( endémica da Venezuela) são as espécies mais comuns na área , de acordo com sua freqüência de capturas e de

abundância . Enquanto isso, Gracilinanus fag, Marmosa muri -na , Marmosa robinsoni , Sigmodon hirsutus , Oecomys trinitatis ,

Sciurus granatensis fulvescens Oligoryzomys e apresentou menor freqüência. De 124 adultos , 46 % ( n = 57 ) mostraram sinais

de reprodução . N. caracolus , C. aroensis e H. registados catopterius como muitas pessoas , tanto seca e chuva. Estes

resultados sugerem que o Parque Nacional é divertido , eu necer um reservatório de biodiversidade de pequenos mamíferos e

manter sua força de trabalho em um bioregion al- altamente ameaçada , o que , juntamente com o isolamento geográfico e alto

grau de endemismo , dar importância a área e fazer necessária gestão e protecção dos ecossistemas do programa, alguns já

impactada pelo crescente desenvolvimento urbano.
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