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Conteúdos

| Curiosidades sobre a Abetarda
| A Correcção de linhas eléctricas já teve inicio!
| Censos: Abetarda e Sisão
| Visitas Guiadas do LIFE Estepárias
| A sinalização e a abertura de passagens para as aves em vedações ...
| Lançamento do micro-site do LIFE Estepárias
| Formação “Manuseio, tratamento e recuperação de aves estepárias”
| Instalação de uma Gaiola de Aclimatação para os Peneireiros-das-torres
| O Projecto nos meios de comunicação social
| Participação da equipa do projecto em eventos
| Apresentações públicas do Projecto
| Próximos acontecimentos

Ficha Técnica
Comissão Editorial: Cátia Marques e Rita
Alcazar
Edição: LPN 2010
Grafismo: Cátia Marques
Fotografias: Arquivo LPN,
Desenhos: Marcos Oliveira
Colaboraram neste número: Ana Rita
Sanches, Beatriz Estanque, Cátia Marques, Maria Lopes, Rita Alcazar, João
Guilherme e Rui Constantino

Curiosidades sobre a Abetarda
A Abetarda é a ave voadora mais pesada da Europa, sendo os machos bastante maiores que as fêmeas. A Abetarda passa a maior parte
do tempo a caminhar lentamente enquanto se alimenta, estando sempre alerta a alguma ameaça que possa surgir e com a qual fugirá
caminhando escondidas na vegetação ou fazendo voos curtos. O seu nome reflecte o seu tamanho pois significa ave lenta e pesada que
tarda em levantar voo. Desde o início de Março até meados de Maio, os machos de Abetarda juntam-se nalguns terrenos agrícolas com
boa visibilidade, que funcionam como arenas para as suas paradas nupciais. Estas exibições para conquistar fêmeas e definir hierarquias
são verdadeiramente espectaculares. No clímax da parada os machos parecem uma bola branca devido às penas reviradas das asas, cauda e pescoço. As fêmeas incubam normalmente entre 2 e 4 ovos, que são depositados num ninho rudimentar situado no chão entre a erva
alta, frequentemente em searas ou pousios recentes. No Alentejo os primeiros jovens começam a ser observados no início de Maio. Os
recém-nascidos são nidífugos, isto é, são capazes de sair do ninho e acompanhar a progenitora pouco depois do nascimento. Nos meses
seguintes ao nascimento as crias irão seguir a mãe de perto aprendendo a seleccionar o que comer, onde beber e como evitar ameaças.
A correcção de linhas eléctricas já teve inicio
Uma das acções do Projecto LIFE Estepárias prevê a correcção de algumas linhas eléctricas na ZPE de Castro Verde, para diminuir os impactes provocados nas aves. Nos últimos anos têm vindo a ser desenvolvidos novas tipologias de sinalizadores anti-colisão que ao serem aplicadas nas linhas eléctricas, tornam-nas mais visíveis para as
aves em voo potenciando desta forma uma redução da mortalidade por colisão. A EDP-Distribuição, associada
deste projecto, já iniciou a correcção de algumas linhas identificadas como mais problemáticas para a conservação da Abetarda, Sisão e Peneireiro-das-torres. Em Janeiro deste ano foram sinalizados 6 km de linhas para testar uma nova tipologia de sinalizadores anti-colisão. Para minimizar os riscos de electrocussão foram isoladas todas as partes acessíveis
em tensão contígua aos apoios de rede eléctrica considerados como potencialmente perigosos. A equipa do projecto está a monitorizar as
linhas que estão a ser intervencionadas para avaliar a eficácia das correcções, com prospecções quinzenais. Os trabalhos de correcção irão
continuar a decorrer durante 2010 e 2011, tendo como meta do projecto a correcção de 40 km.
CENSOS: Abetarda e Sisão
O trabalho de campo tem um dos seus picos nos meses de Março e Abril quando se efectuam os censos para a Abetarda e Sisão que permitem monitorizar o impacte das acções do projecto nas espécies. Os censos de Abetarda foram realizados pela LPN em conjunto com o
ICNB. O censo de Sisão foi realizado em Abril e foi articulado com as contagens que este ano foram efectuadas para todas as ZPE com
habitat estepário. Os dados recolhidos ainda estão a ser analisados e serão divulgadas brevemente.
Visitas guiadas do LIFE Estepárias
Este ano uma das actividades para divulgar as acções do projecto LIFE Estepárias teve o formato de uma Prova de Orientação, acessível a
públicos de todas as idades. A actividade decorreu no dia 20 de Março, na Herdade do Vale Gonçalinho, da LPN, em Castro Verde, dando a
conhecer as três espécies do projecto (Abetarda, Sisão e Peneireiro-das-torres), quais as ameaças à sua conservação e algumas das medidas de gestão do habitat que estão a ser implementadas. A outra actividade realizada este ano decorreu no dia 8 de Maio na ZPE de Piçarras, uma das quatro áreas de intervenção do projecto. Ao longo da caminhada efectuada pelas planícies floridas foi possível observar
diversas espécies de aves, ficando a conhecer um pouco melhor esta nova área da Rede Natura 2000, que foi classificada em 2008. Veja
mais em www.lifeesteparias.lpn.pt

N EWSLE TTER |

EDIÇÃO N. º

3 |J ULHO

DE

2010

A sinalização e a abertura de passagens para as aves em vedações estão em marcha!
Após alguns meses de testes para definir quais as metodologias mais ajustadas às condições semiáridas que caracterizam as estepes cerealíferas, foi possível criar um mecanismo de sinalização cuja
eficácia será agora testada. Assim, em Abril de 2010 teve início a primeira acção de instalação de sinalizadores e de passagens para as aves, em cerca de 4,7 km de uma vedação colocada numa área sensível
para as aves estepárias na ZPE de Castro Verde. A sinalização contou com o apoio de voluntários aos
quais a LPN agradece a colaboração e disponibilidade e irá continuar a decorrer durante os próximos
meses. Este foi o primeiro passo efectuado para identificar formas de minimizar o impacte das vedações
e definir as boas práticas a aplicar em vedações novas ou já existente, pretendendo-se encontrar formas de conciliar o maneio do gado
com conservação destas espécies.
Lançamento do micro-site do LIFE Estepárias
Já está on-line o micro-site do Projecto LIFE Estepárias. Neste espaço encontrará informação sobre as principais acções do Projecto,
sobre as três aves e sobre as ZPE envolvidas. Neste micro-site poderá acompanhar mais de perto o decorrer dos trabalhos do projecto
e os progressos que se estão a fazer. Esteja a par das últimas notícias, fotos e vídeos. Esperamos por si em www.lifeesteparias.lpn.pt
Formação “Manuseio, Tratamento e Recuperação de Aves Estepárias”
No passado dia 18 de Junho de 2010, a equipa do Projecto LIFE Estepárias frequentou uma Formação sobre manuseio, tratamento e
recuperação de aves estepárias, levada a cabo pelo Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, nas instalações do Centro
de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho, em Castro Verde. Nesta formação foram abordados os temas de manuseio, captura e
recuperação de otidídeos, nomeadamente as causas de ingresso e o modo de recepção de aves estepárias, o tipo de instalações para
recuperação de otidídeos, a gestão de espaços e precauções a adoptar e os métodos de tratamento e recuperação de aves estepárias.
As aprendizagens adquiridas nesta formação são essenciais para os técnicos do Projecto, que no campo encontram aves estepárias
debilitadas e lhes têm de prestar primeiros socorros, mas também para o funcionamento do Centro de Acolhimento de Recuperação de
Animais Silvestres (CARAS) que se está a especializar na recuperação de aves estepárias.
O projecto nos meios de comunicação social
Esta primavera a equipa do projecto participou em dois programas televisivos da RTP (Biosfera na RTP2 e 4xCiência da RTPN), onde
apresentou algumas das acções que estão a ser desenvolvidas. Pode ver os programas através dos links disponíveis em
www.lifeesteparias.lpn.pt.
Participação da equipa do projecto em eventos
Abril 2010: Participação na Feira Ovibeja, em Beja
Maio 2010: Participação na Semana do Ambiente, em Campo Maior
Junho 2010: Participação na Feira de Ornitologia “Observa Natura”, na Reserva Natural do Estuário do Sado, na Herdade das Mouriscas, Setúbal
Julho 2010: Workshop para a revisão do Plano de Acção do Peneireiro-das-torres, em Madrid | Seminário promoção do desempenho ambiental nos
sectores eléctrico e gás natural, organizado pela ERSE, em Lisboa

Apresentações públicas do projecto
Março de 2010: Café Ciência sobre Biodiversidade na Assembleia da República, em Lisboa
Abril de 2010: Palestra no âmbito do Mestrado da Conservação da Universidade de Évora, Castro Verde
Maio de 2010: Palestra no Seminário da ESAB, em Beja | Palestra no Seminário organizado pela SPEA, em Lisboa | Palestra no Seminário de Almada
Junho de 2010: Palestra no âmbito do Mestrado da Biologia da Conservação da FCUL, Castro Verde | Palestra na Universidade Lusófona, em Lisboa







Próximos acontecimentos
A decorrer: Colocação de Unidades de Alimentação e Abeberamento para as aves





Setembro: Censo pós-reprodutor da Abetarda

Setembro: Acções de voluntariado: consulte o programa em www.lpn.pt

Outubro: Lançamento do concurso de Banda Desenhada no âmbito das acções de Educação e Sensibilização Ambiental

Novembro: Acção de formação sobre Banda Desenhada para professores do Baixo Alentejo, aderentes ao Projecto LIFE Estepárias
Centro de Educação Ambiental | Herdade do Vale Gonçalinho

www.lifeesteparias.lpn.pt
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