Conservação do britango
e da águia-perdigueira
no vale do rio Douro
Conservación del alimoche y el águila
perdicera en el valle del río Duero
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O projeto Life Rupis
O projeto Life Rupis tem como objetivo principal a conservação de aves
de presa e aves necrófagas ameaçadas na área dos Parques Naturais
Arribes del Duero (Espanha) e Douro Internacional (Portugal).
O projeto teve início em julho de 2015 e tem uma duração de quatro anos.
É cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia e pela Fundação
MAVA. Este projeto é um trabalho conjunto de nove organizações, públicas
e privadas.
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MAIS INFORMAÇÕES:

www.rupis.pt

#liferupis

Os protagonistas do projeto
Grandes aves de presa e aves necrófagas em perigo de extinção,
símbolos da natureza silvestre do Douro Internacional e Arribas do
Douro, onde ocorrem populações muito importantes, destas espécies.
O britango (Neophron percnopterus)
É o abutre mais pequeno da Europa, migrando no inverno
para a África subsaariana. Na área do projeto Life Rupis
podemos encontrar uma das populações mais importantes
da Península Ibérica.
A águia-perdigueira

(Aquila fasciata)
De grande tamanho e capacidade de voo, está especializada
na captura de aves. A população desta área é uma das
localizadas mais a norte na Península Ibérica.

O abutre-preto (Aegypius monachus)
É a maior ave de presa da Europa, e reproduz-se, geralmente,
em florestas muito bem conservadas. Embora ainda
de pequenas dimensões, as populações ibéricas estão
a expandir-se mais para o norte.
O milhafre-real

(Milvus milvus)
É uma espécie também parcialmente necrófaga, de tamanho médio, que está
a sofrer um grande declínio populacional na sua área de distribuição ao nível
global. Na área do projeto há uma importante parte da população nidificante
em Portugal. A Península Ibérica abriga a maior população europeia.
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Viver com britangos e águias-perdigueiras
O Douro transfronteiriço é um espaço onde convivem lado
a lado as comunidades humanas e a abundante vida silvestre.
As populações de aves de presa foram favorecidas por uma gestão do território
diversificada, resultando numa combinação de oliveiras, vinhas e campos de cereais
com bosques, matagais e pastagens. O território foi, por sua vez, beneficiado pela
presença destas aves, através da redução de pragas nas zonas de cultivo e das
doenças no gado, do controlo da densidade populacional de herbívoros silvestres
e, em geral, ao contribuir para produções mais sustentáveis.

Forças e Oportunidades
As espécies-alvo são também indicadoras de uma boa qualidade ambiental.
Conferindo uma beleza rara à zona das Arribas do Douro, criam vínculos
ao território tornando-se símbolos da identidade local.
São os representantes de uma terra rica em biodiversidade, tornando a zona
transfronteiriça do Douro única, com oportunidades económicas diferenciadoras
para produtos e serviços ligados ao território, sendo também recursos turísticos
relevantes para a realização de muitas atividades ligadas à natureza, como
a observação de aves e a fotografia de natureza.

Espécies ameaçadas
As aves de presa necessitam da nossa ajuda. A abundância destas aves
no pequeno paraíso do Douro é uma exceção, uma vez que grande parte
destas espécies está à beira da extinção em toda a Europa. Embora aqui
também tenham problemas, podemos ajudar a solucioná-los.
O abandono da agricultura tradicional fez diminuir as populações de espécies silvestres
adaptadas às áreas cultivadas e de pastagem, influenciando negativamente as espécies
de presa que delas se alimentavam.
A obrigação de incinerar o gado morto derivou da doença das “vacas loucas” (BSE)
e reduziu drasticamente o alimento disponível para as aves necrófagas.
Os acidentes com linhas eléctricas, por colisão ou eletrocussão, frequentemente resultam
em mortalidade de aves, condicionando a sobrevivência de juvenis e ocupação de novos
territórios de nidificação.
Algumas atividades desportivas e turísticas podem causar impacto negativo, especialmente
na época da reprodução e nidificação. Atividades estas que se planificadas atempadamente,
não afetarão as espécies-alvo.
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As epidemias que afetam o coelho-bravo também afetaram as populações de aves
de presa e necrófagas, já que eram uma importante fonte de alimento para estas.
O uso de venenos ilegais e a caça ilegal contribuem gravemente para a redução das
populações, cada vez mais escassas.
A utilização de alguns medicamentos veterinários, como o diclofenac, pode provocar
a morte a aves necrófagas, quando ingerem carcaças. Esta é uma séria ameaça para aves
necrófagas, tendo resultado numa diminuição entre 95 e 99% das populações de diversas
espécies de abutres.
Ameaças globais como as alterações climáticas ou a desertificação também afetam as aves
de presa, em especial as que habitam nesta região na época reprodutora e passam outras
temporadas em países com planos de gestão ambiental menos desenvolvidos.
O projeto Life Rupis pretende reduzir estes impactos nas
populações de britango e águia-perdigueira nos espaços naturais
do Douro fronteiriço. Uma iniciativa para conservar espécies
em perigo de extinção, com o contributo de todos.

Britango
© Rita Ferreira

Os objetivos do projeto
Os objetivos do projeto

O projeto Life Rupis tem como objetivo
O projeto
principal
Life Rupis
a melhoria
tem como
das populações
objetivo principal a
de britango e águia-perdigueira, através
de britango
da redução
e águia-perdigueira,
da mortalidadeatravés da redução
e o aumento do êxito reprodutor através
e o aumento
de ações
do êxito
que procuram:
reprodutor através de ações
Reduzir as perturbações nas áreas de
nidificação e a mortalidade dos adultos

Melhorar o conhecimento
sobre estas espécies.

Águia-perdigueira
Aquila fasciata

Reduzir as perturbações nas áreas de
nidificação e a mortalidade dos adultos

Aumentar a disponibilidade
de alimento e o número de
Melhorar o conhecimento sobre
crias que sobrevivem cada
estas espécies.
ano.

Aumentar a
de alimento
crias que so
ano.

Águia-perdigueira
Aquila fasciata
Fomentar boas práticas agrícolas e pastorícias
Fomentar
e
boas práticas ag

difundir o conhecimento e experiência adquirida
difundir o conhecimento e
na aplicação destas práticas.
na aplicação destas prática

Valorizar e promover a zona do Douro transfronteiriço,
Valorizar e promover a zon
fomentando um desenvolvimento local sustentável.
fomentando um desenvolv

Sensibilizar a população local e público
em geral.

Sensibilizar a
em geral.

ções Principais ações

nto para conservar
Um trabalho
águias
emeconjunto
abutres em
para conservar águias e abutres
m a ajuda em
de todos.
perigo de extinção, com a ajuda de todos.

uso ilegal de venenos com criação
de equipas
Controlo
do uso especializadas
ilegal de venenos com criação de equipas especializadas
NA e investigação da presençada
deGNR/SEPNA
poluentes. e investigação da presença de poluentes.

linhas elétricas que originam mortes
de de
aves
por electrocussão
Correção
linhas
elétricas que originam mortes de aves por electrocussão
e colisão.

suplementar para o aumento Alimentação
do sucesso reprodutivo
suplementar para o aumento do sucesso reprodutivo
e águias-perdigueiras.
de britangos e águias-perdigueiras.

e censos de casais reprodutores,
estudo dos
movimentos
Realização
de censos
de casais reprodutores, estudo dos movimentos
análise do efeito da melhoria da
alimentação.
migratórios,
análise do efeito da melhoria da alimentação.

ão extensiva de gado pela suaApoio
importância
na extensiva
manutenção
de pela sua importância na manutenção de
à criação
de gado
rande qualidade ambiental e na
redução
incêndios
florestais.
espaços
dede
grande
qualidade
ambiental e na redução de incêndios florestais.

ento de um programa educativo
para escolas e de um
sensibilização
Desenvolvimento
programa educativo para escolas e de sensibilização
conómicos para colaboraçãodos
com
o Life económicos
Rupis contribuindo
setores
para colaboração com o Life Rupis contribuindo
nto do conhecimento e valorização
território.
para o do
aumento
do conhecimento e valorização do território.

os produtos e serviços locais mostrando
suaprodutos
relação com
Promoção ados
e serviços locais mostrando a sua relação com
o da natureza no Douro transfronteiriço.
a conservação da natureza no Douro transfronteiriço.

planos de ação e gestão transfronteiriça
das espécies-alvo
Criação de planos
de ação e gestão transfronteiriça das espécies-alvo
oas práticas para infraestruturas
e atividades
no terreno.
e guias
de boas práticas
para infraestruturas e atividades no terreno.

| COFINANCIAMENTO

| COORDENAÇÃO

SPEA Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves
www.spea.pt
| PARCEIROS

ATN Associação Transumância e Natureza
www.atnatureza.org

Palombar
www.palombar.pt

GNR/SEPNA Serviço de Proteção da Natureza
da Guarda Nacional republicana
www.gnr.pt
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
www.patrimonionatural.org
EDP Distribuição
www.edpdistribuicao.pt

Vulture Conservation Foundation
www.4vultures.org

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas
www.icnf.pt

Junta de Castilla y León
www.jcyl.es

