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Projecto LIFE Estepárias: Conservação da Abetarda, Sisão e
Peneireiro‐das‐torres nas estepes cerealíferas do Baixo Alentejo.
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O que é o LIFE Estepárias?
O Projecto LIFE Estepárias pretende promover a conservação na região do Baixo Alentejo de três aves estepárias ameaçadas: a Abetarda (Otis
tarda), o Sisão (Tetrax tetrax) e o Peneireiro‐das‐torres ou Francelho (Falco naumanni). As três espécies‐alvo deste projecto são aves estepá‐
rias de conservação prioritária, altamente vulneráveis a alterações das práticas agrícolas, que num passado recente causaram a perda e frag‐
mentação do seu habitat. Mas não são só as alterações na agricultura (por exemplo, a conversão para regadio ou para culturas permanentes
como o olival e a vinha) que ameaçam estas aves. A florestação de terras agrícolas, o abandono do meio rural, a colisão com linhas eléctricas
e vedações, a electrocussão nos postes de electricidade, a fragmentação das populações provocada por vedações e estradas, a perturbação, a
predação e as alterações climáticas são outros exemplos de ameaças que importa reverter. As intervenções do projecto vão decorrer em 4
ZPE do Baixo Alentejo: Castro Verde, Piçarras, Vale do Guadiana e Mourão/Moura/Barrancos. O projecto LIFE Estepárias pretende proteger as
áreas de maior sensibilidade para estas três espécies, promover em conjunto com agricultores, gestores de caça e proprietários medidas de
gestão do habitat que melhorem o sucesso reprodutor das espécies, potenciar a recolonização natural do Francelho nalgumas áreas, efectuar
o tratamento e recuperação de aves feridas através da especialização do Centro de Acolhimento e Recuperação de Animais Silvestres
(CARAS), da LPN‐Alentejo em Évora, minimizar os impactes da linhas eléctricas, entre outras actividades.
Descubra mais sobre estas emblemáticas aves e colabore connosco na sua protecção!

Boas vindas ao Peneireiro‐das‐torres 2009
No dia 14 de Março celebrou‐se, no CEAVG, a chegada do Peneireiro‐das‐torres às planícies alentejanas. Todos os anos, no início de Fevereiro,
este pequeno falcão ameaçado de extinção chega a Portugal, onde procura torres e ruínas de montes abandonados para nidificar. O dia foi
muito positivo, uma vez que ao longo das várias actividades os participantes foram conhecendo mais estas aves tão emblemáticas e sobre
este projecto LIFE que agora arrancou para promover a sua conservação. Saiba mais em www.lpn.pt

Censos de Abetarda
A LPN organizou, em conjunto com o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, o Censo de Abetardas da ZPE de Castro Verde
de 2009. Cerca de 50 observadores de aves colaboraram nesta actividade, tendo‐se contabilizado 1413 indivíduos, mais 14% que no ano ante‐
rior. Para este crescimento contribuiu a boa gestão das Reservas da Biodiversidade da LPN em Castro Verde e o trabalho dos agricultores da
região do Campo Branco que mantêm práticas agrícolas com cultivos de cereal de sequeiro e pousios compatíveis com a conservação da Abe‐
tarda e de outras aves estepárias. A LPN acompanhou também os censos efectuados na ZPE de Piçarras e na ZPE de Mourão/Moura/
Barrancos. Saiba mais em www.lpn.pt

Censos de Sisão
Durante a Primavera decorreram também os censos de Sisão, sendo agora tempo de analisar os resultados para identificar áreas de maior
sensibilidade e conhecer as tendências populacionais mais recentes.
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O arranque do Projecto e 1.ª reunião de parceiros
A Equipa do Projecto, sediada em Castro Verde—Vale Gonçalinho, já se encontra no terreno desde Janeiro. São muitas as acções a desen‐
volver durante os próximos 4 anos deste projecto, co‐financiado pela Comissão Europeia. Para afinar a estratégia, no dia 23 de Abril de
2009 realizou‐se a “1ª Reunião de Parceiros do LIFE Estepárias”, no CEAVG ‐ Castro Verde. Acompanhe todo o trabalho em www.lpn.pt.

As aves e as linhas eléctricas
A mortalidade causada pelas linhas eléctricas são uma das principais ameaças à conservação das espécies‐alvo do projecto. Para minimi‐
zar esta ameaça a EDP, um dos parceiros deste projecto, irá proceder à correcção de 40 km de linhas eléctricas na ZPE de Castro Verde,
localizados nas áreas de maior sensibilidade para as aves. A monitorização dos vários troços já teve início, de modo a determinar a eficá‐
cia das medidas anti‐colisão e anti‐electrocução. Os 6 kms do 1.º troço a ser sinalizado já em 2009, um troço prioritário por estar numa
zona especialmente sensível, irão ser percorridos quinzenalmente com o objectivo de perceber qual o real impacto das linhas eléctricas
sobre as aves estepárias e de quantificar a eficácia da sinalização das linhas. É possível participar! Saiba mais contactando o CEAVG.

Campanha de recolha de aves durante as ceifas
Todos os anos, durante a Primavera, muitos ninhos de várias espécies de aves que nidificam nas searas são destruídos com a passagem
das máquinas agrícolas que fazem os cortes do feno e dos cereais. A Abetarda e o Sisão são algumas das espécies que mais sofrem os
impactos dos trabalhos agrícolas durante as ceifas. Este ano, o projecto LIFE Estepárias lançou uma campanha de sensibilização com dis‐
tribuição de cartazes e folhetos e contacto pessoal com agricultores. Esta campanha pretende alertar para a protecção dos ninhos destas
espécies durante as ceifas e fenagens, minimizando a mortalidade juvenil que lhe está associada. Saiba mais em www.lpn.pt

Os primeiros voos e recuperação de aves feridas
Em Maio foram observadas as primeiras crias de Peneireiro‐das‐torres nas colónias da ZPE de Castro Verde. Nem sempre os primeiros
voos correm bem e a equipa do LIFE Estepárias tem visitado as principais colónias de Peneireiro‐das‐torres para
recolher as crias feridas ou vulneráveis e quando necessário encaminhá‐las para o Centro de Acolhimento e Recu‐
peração de Aves Silvestres (CARAS), da LPN‐Alentejo, em Évora. Com esta acção a LPN visa diminuir a mortalidade
de crias e juvenis de Peneireiro‐das‐torres, pois o número de crias recuperadas representa cerca de 4% dos juvenis
que anualmente atingem a idade de voo. Mas não são só Peneireiros‐das‐torres que chegam até nós. Nas últimas
semanas chegaram até à LPN um Sisão e uma cria de Abetarda encontrados feridos no campo, que foram acompa‐
nhados no CARAS. É possível colaborar! Saiba mais contactando o CEAVG.

Apresentações públicas do Projecto
Março de 2009: Kick‐off Meeting do Programa LIFE07, em Madrid | “Workshop sobre Conservação de Aves Estepárias”, Campo Maior |
Seminário na Feira Naturalentejo, Beja.
Março de 2009: “VI Workshop Prático de Recuperação de Animais Silvestres “, em Gouveia.
Maio de 2009: Conferência na cadeira de Ecologia e Conservação de Aves no Mestrado em Biologia da Conservação da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, Castro Verde | Conferência na cadeira de Ecologia da Licenciatura de Biologia da
universidade Lusófona, Castro Verde | “Workshop de Informação sobre o programa Life+”, Lisboa.
Junho de 2009: “Green Project Awards – Projecto Ferreira Sustentável”, em Ferreira do Alentejo.

Próximos acontecimentos
• Os técnicos do LIFE Estepárias darão início aos testes de sinalizadores em vedações, de modo a minimizar o impacte destas nas aves
estepárias;
• Censo pós‐reprodutor da Abetarda.
• Apresentação do Projecto às Escolas dos concelhos abrangidos pelo mesmo e lançamento do concurso de BD.
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