ANEXO E3
Cartões do Jogo “Vamos salvar o Rupis”
(atividade 6)
- Imprimir só frentes em A4 (a cores, se
possível)
- Depois de impresso, dobrar cada
página na vertical (coluna da esquerda
é a frente do cartão, coluna da direita
é o verso)
- Colar a parte branca da folha
impressa, para unir os 2 lados do
cartão e plastificar (para reforçar o
papel)
- Recortar os cartões (cada folha A4 tem
4 cartões)

AMEAÇA

AMEAÇA
USO ILEGAL DE VENENOS
Muitas aves morrem por ingerirem veneno
que é colocado em iscos espalhados pelos
terrenos, com o objetivo de matar outros
animais selvagens ou assilvestrados.
Esta acção é ilegal e deve ser comunicada
SEPNA/GNR Central (Lisboa): 21 750 30 80
(E-mail: csepna@gnr.pt)
- SOS Ambiente: 808 200 520

AMEAÇA

AMEAÇA
LINHAS ELÉTRICAS
A mortalidade das aves por
electrocussão e colisão em linhas
eléctricas de média e alta-tensão
tem tido um impacto bastante
negativo sobre a avifauna em
Portugal.

AMEAÇA

AMEAÇA
PERTURBAÇÃO DOS
NINHOS
A perturbação dos ninhos, quer por
alteração dos habitats, quer por
perseguição direta das aves necrófagas,
tem sido um fator de ameaça para o
reduzido efetivo populacional existente
nesta região.

AMEAÇA

AMEAÇA
FALTA DE ALIMENTO
A escassez de alimento para as aves
necrófagas originou uma diminuição no
número de indivíduos, tendo-se verificado
mesmo um aumento na entrada de aves
com sintomas de desnutrição, em centros
de recuperação.

AMEAÇA

AMEAÇA

INCÊNDIOS
Os incêndios têm destruído o habitat
destas espécies, o que se reflete também
na densidade populacional das espéciespresa. No caso da águia-perdigueira, temse verificado um declínio de coelho, perdizvermelha e pombo-das-rochas.

AMEAÇA

AMEAÇA
CAÇA
A caça (atividade cinegética) de
espécies – presa pode tornarse uma ameaça, quando a
gestão da mesma não é
sustentável.

AMEAÇA
NECRÓFAGAS

AMEAÇA
DESCONHECIMENTO SOBRE A
IMPORTÂNCIA DAS
NECRÓFAGAS
O desconhecimento acerca da importância
das aves necrófagas, enquanto espécies
que higienizam os ecossistemas (dado que
se alimentam de restos de animais mortos)
tem dificultado a sua conservação.

AMEAÇA

AMEAÇA
FRAGMENTAÇÃO DO
HABITAT
A fragmentação do habitat, devido à
má gestão do mesmo, provoca
também o declínio da biodiversidade
animal (tanto de predadores como
de espécies-presa).

In: google maps

CONSERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO
CORREÇÃO DAS LINHAS
ELÉTRICAS
Graças ao Life Rupis, a região tem agora menos
linhas elétricas perigosas para as aves. Já foram
corrigidos muitos km de linhas elétricas com as
quais as aves estavam em risco de colidir. E
para que as aves não sejam eletrocutadas nos
postes elétricos, muitos postes foram
equipados com elementos protectores.

CONSERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO
RECUPERAÇÃO DE
POMBAIS
Para as águias-perdigueiras, foram
recuperados pombais tradicionais, que
são geridos pelo projeto para
proporcionar presas adicionais (pombodas-rochas) a esta espécie.

CONSERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO

ALIMENTAÇÃO
SUPLEMENTAR

De modo a proporcionar mais alimento às
aves necrófagas abrangidas pelo projeto, é
realizada a alimentação suplementar,
colocando carcaças, desperdícios de talho
ou outros subprodutos animais em zonas
pré-definidas e preparada- campos de
alimentação.

CONSERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO
FISCALIZAÇÃO AO USO
ILEGAL DE VENENOS
O combate ao uso ilegal dos venenos é realizado
pelo Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente
da GNR (SEPNA/GNR). Existem equipas com cães
treinados capazes de detetar iscos envenenados
(deixados nos terrenos com o objetivo de
controlar os predadores terrestres, acabando por
ser consumidos pelas aves necrófagas).

CONSERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO
REFLORESTAÇÃO
A reflorestação de áreas
ardidas com espécies
autóctones permite a
recuperação da biodiversidade
do Ecossistema.

https://www.diariodominho.pt/2019/01/24/famalicao-cedegratuitamente-projetos-de-florestacao-e-oferece-plantas/

CONSERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO

PASTOREIO EXTENSIVO
O pastoreio extensivo contribui para a
manutenção de áreas abertas, favorecendo
as espécies-presa da águia-perdigueira,
bem como maior disponibilidade de
alimento (carcaças) para o britango e outras
aves necrófagas.
É importante também para a redução do
risco de incêndio.

CONSERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO

USO SUSTENTÁVEL DOS
RECURSOS NATURAIS
Para promover o uso sustentável dos valores
naturais das Arribas do Douro, o projeto Life
Rupis criou a Rede de Proprietários Amigos do
Britango. Esta iniciativa pretende integrar e
destacar proprietários e produtores que
procuram ativamente conjugar as suas práticas
com um desenvolvimento sustentável das
Arribas do Douro.

CONSERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O envolvimento das populações locais nos
objetivos de conservação e na sensibilização
ambiental têm sido essenciais para captar a
atenção das comunidades locais, de modo a
desenvolverem boas práticas ambientais
que permitem valorizar a região onde vivem.

