Projecto LIFE Natureza

Recuperação do habitat
do Lince-Ibérico
no Sítio Moura/Barrancos

RESUMO DO PROJECTO
O projecto LIFE Lince Moura/Barrancos é co-financiado a 75% pelo programa
LIFE-Natureza da Comissão Europeia, tendo-se iniciado em Outubro de 2006.
Neste Projecto, a LPN (Liga para a Protecção da Natureza) enquanto entidade
beneficiária, tem como parceiros a FFI (Fauna & Flora International) e o
CIS/ISCTE (Centro de Investigação e de Intervenção Social - Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa).
Este Projecto pretende recuperar e conservar áreas prioritárias de habitat do
lince-ibérico (Lynx pardinus) bem como os corredores que ligam estas áreas,
promovendo medidas de gestão a longo-prazo e acções de sensibilização para a
conservação do lince-ibérico no Sítio de Importância Comunitária de
Moura/Barrancos (da Rede Natura 2000).
As acções previstas são direccionadas para a protecção e recuperação do Habitat
Mediterrânico e da principal espécie-presa (coelho-bravo, Oryctolagus cuniculus)
do lince.
Para que estes objectivos sejam atingidos serão tomadas as seguintes medidas:
- Desenvolvimento de planos de gestão com proprietários e gestores locais para
assegurar a conservação do habitat e da espécie a longo prazo;
- Recuperação de áreas de matagal, floresta mediterrânica e pastagens na
perspectiva das exigências ecológicas do lince e do coelho-bravo;
- Recuperação e conservação de vegetação ribeirinha autóctone;
- Criação de pontos de água e de alimentação para coelho-bravo;
- Melhoria das condições de alimentação, refúgio e reprodução do coelho-bravo;
- Implementação de um programa de divulgação, informação e sensibilização ao
nível local e nacional;
- Implementação de um programa de participação pública;
- Promoção da gestão sustentável do Sítio Moura/Barrancos – utilização da
informação relevante do Projecto para elaboração de propostas para a gestão do
Sítio, que poderão ser incluídas em linhas de financiamento como as medidas
agro e silvo-ambientais do Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural
(e.g. Intervenções Territoriais Integradas (antigo Plano Zonal)).
Para a atingir os objectivos do projecto LIFE Lince Moura/Barrancos é essencial o
envolvimento da população local e de todos os intervenientes na gestão desta
região, uma vez que visa proteger um património que é de todos e que a todos
beneficia.

