GBatNet - União Global de Redes
de Diversidade de Morcegos
Trabalhando juntos pela diversidade sustentável dos
morcegos

A missão do GBatNet é integrar redes de pesquisa em morcegos para
atingir os seguintes objetivos:
• Capturar regras de vida que regem a diversificação dos fenótipos de
morcegos;
• Integrar as nossas descobertas para desenvolver modelos preditivos
sobre a vulnerabilidade das espécies às mudanças antrópicas;
• Retardar ou mitigar o rápido declínio na diversidade global de
morcegos;
• Proteger os serviços ecossistêmicos providos por morcegos e
minimizar os desserviços;
• Desenvolver a capacidade de pesquisa e capacitar a próxima geração
de cientistas diversos para implementar e liderar a GbatNet

Agenda Científica - Abordagem
Comunitária
Tem interesse em participar de um grupo de trabalho? A GBatNet
seguiu uma abordagem ampla da comunidade para identificar áreas de
foco de pesquisa, conservação, comunicação e políticas para formar
grupos de trabalho
Grandes Brainstorms de
Morcegos
7 x 3h de sessões online
110 pessoas, 34 países
120 ideias individuais

GERAÇÃO DE IDEIAS

Redes-membro
GBatNet é uma rede de redes, composta por 18 redes
internacionais e interdisciplinares que compartilham o
compromisso de compreender e conservar populações
sustentáveis de morcegos.

Ideias para o futuro
Sonhos ou desafios
Ideias verdes do amanhã

HOW?

Impossível de
implementar

Fácil de
implementar

NOW WOW!
Ideias
convencionais

Global Bat
Taxonomy
Working
Group

Baixo risco
Alta aceitabilidade
Frutos nos ramos mais baixos
Exemplos existentes

Ideias inovadoras e
revolucionárias
Ideias que podem ser
implementadas

Ideias
originais

PRIORIZAÇÃO DE
IDEIAS
Grande Encontro de Morcegos
em Agosto de 2022
2.5 dias de encontros presenciais,
67 pessoas, 25 países
15 Projetos Prioritários
identificados

Workshop no IBRC com 150
participantes
Registro como líderes,
participantes e consultores

GRUPOS DE TRABALHO

Interessado em fazer
parte de um grupo?

Estudantes Representantes
A GBatNet está
comprometida em
ampliar a participação
em STEM tanto nos
EUA quanto em outros
países.
Presentemente, a
nossa turma de 9
alunos tem origem em
7 países e atua a nível
global.

Liderança GBatNet Bolsa NSF
Atualmente somos
apoiados pelo
programa AceNet da
National Science
Foundation dos EUA
(Financiamentos
2020595, 2020577 e
2020565)

Projetos atuais

Digitalize o código
QR para ler sobre
os projetos e
torne-se membro
já hoje

A GBatNet apoia projetos que possuem escopos e impactos mais
amplos:
Você já viu morcegos sendo
vendidos? Confira o Portal de Dados
de Exploração de Morcegos e saiba
como pode contribuir com dados
para rastrear a superexploração.
Interessado em ecolocalização?
Confira ChiroVox Bat Call Library,
uma biblioteca de referência online
de acesso aberto de chamados de
morcegos de todo o mundo.

Para saber mais
verifique o site
da GBatNEt

@GBatNet
@GlobalBatNet

