Abutre-preto
(Aegypius monachus)
• Ave de rapina necrófaga e uma das
mais raras de Portugal.
• Classificada como
“Criticamente em Perigo” em
Portugal.
• Principais causas do seu declínio
na Península Ibérica:
				 - diminuição de alimento disponível no campo;
				 - perda de habitat (a paisagem mediterrânica), 		
designadamente de locais para nidificação;
				 - mortalidade não natural (ex. envenenamentos).
• Actua como agente de limpeza natural, removendo
cadáveres de animais de forma eficaz e segura, sendo
um elemento essencial para a sanidade do ecossistema
mediterrânico e útil ao Homem.

O lince-ibérico e o abutre-preto são duas espécies actualmente
ameaçadas de extinção em Portugal, que utilizam o mesmo tipo de
paisagem e cujas causas de declínio são semelhantes. Com vista
a contribuir para a conservação destas duas espécies e dos seus
habitats, em 2010, iniciou-se o Projecto LIFE-Natureza “Promoção do
Habitat do Lince-ibérico e do Abutre-preto no Sudeste de Portugal”,
também conhecido por LIFE Habitat Lince Abutre. Este projecto está
a ser implementado nas regiões de Mourão, Moura e Barrancos, do
Vale do Guadiana e da Serra do Caldeirão, nas áreas da Rede Natura
2000. Através da realização de protocolos de colaboração com
agentes locais (ex. autarquias, proprietários, caçadores), este projecto
pretende contribuir para a melhoria das condições de sobrevivência,
alimentação e reprodução do lince-ibérico e do abutre-preto no
Sudeste de Portugal.

Herdade da Contenda…
Situa-se no Sul de Portugal (Baixo Alentejo), no concelho de
Moura e tem uma área aproximada de 5.300 ha.

Medidas de gestão e
conservação da Natureza
na Herdade da Contenda
A biodiversidade como ferramenta
de valorização da multifuncionalidade rural

Contactos do Projecto:
E-mail: programa.lince@lpn.pt; lince.abutre@lpn.pt
Telemóvel: (+351) 964 119 504

Para além disso, constitui um corredor natural com as
populações de lince-ibérico e de abutre-preto de Espanha.
Encontrando-se apenas a escassos quilómetros da população
de abutre-preto da Sierra Pelada (a maior da Andaluzia), este
foi um dos últimos locais a sul do Rio Tejo onde esta espécie
tentou reproduzir-se, sendo observada regularmente na
herdade. Por outro lado, foi também aqui que um lince-ibérico
proveniente de Espanha foi detectado em 2010, encontrando-se esta herdade bastante próxima da Sierra Morena onde
ocorre a maior população mundial desta espécie.

Beneficiário Coordenador:

Este projecto está integrado no Programa Lince da
LPN/FFI que conta com o Apoio do BES

Lince-ibérico

A Herdade da Contenda é assim uma área com enorme potencial
para ambas as espécies, possuidora de uma paisagem de
grande valor biológico e cénico, constituindo-se como uma
área de uma riqueza natural incalculável.

(Lynx pardinus)
• Espécie de felino mais ameaçada
do mundo e único de
Portugal e Espanha.

Pelo seu elevado valor natural, encontra-se inserida na Rede
Natura 2000 (Sítio de Importância Comunitária de Moura/
Barrancos e Zona de Protecção Especial de Mourão/Moura/
Barrancos), tendo uma enorme importância para a conservação
da Natureza. Esta herdade corresponde ainda a um Perímetro
Florestal e a uma Zona de Caça Nacional. Com uma paisagem
tipicamente mediterrânica, que inclui imponentes montados,
intercalados por matagais e pastagens e com uma baixa
perturbação humana, esta área alberga importantes espécies
de fauna e flora, algumas bastante raras.

Beneficiários Associados:

• Classificado como
“Criticamente em Perigo” em
Portugal.
• É um carnívoro muito especializado, ou seja, muito
selectivo em termos de alimentação e do tipo de paisagem
(habitat) onde vive.
• Principais causas do seu declínio:
				 - decréscimo de coelho-bravo (a sua principal presa);
				 - perda de habitat (a paisagem mediterrânica);
- mortalidade não natural (ex. furtivismo,
		atropelamentos).
• É um predador do topo da cadeia alimentar, essencial
para o equilíbrio do ecossistema mediterrânico, pois
contribui para a existência de populações saudáveis de
coelho-bravo e para o controlo natural das densidades de
predadores generalistas (ex. raposas, sacarrabos).
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Na Herdade da Contenda, no âmbito de diferentes protocolos de
parceria realizados entre a Câmara Municipal de Moura e alguns
projectos de conservação, incluindo o LIFE Habitat Lince Abutre,
têm sido implementadas diversas medidas de conservação
dirigidas ao lince-ibérico, abutre-preto e coelho-bravo.

Fomento das populações de
coelho-bravo

Campo de alimentação
para aves necrófagas

O coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) é uma espécie-chave dos
ecossistemas mediterrânicos, servindo de alimento a muitos
animais, incluindo o lince-ibérico e o abutre-preto. Possui
ainda um elevado valor cinegético, constituindo-se como um
importante recurso para a economia rural.

Entrada
Norte

O seu acentuado declínio deveu-se principalmente ao abandono
da agricultura tradicional e a duas graves doenças infecciosas
(mixomatose e doença hemorrágica viral), estando por isso
actualmente classificado como “Quase Ameaçado” em Portugal.

Monte do 25

Ferrenha

Para fomentar as populações de coelho-bravo, na Herdade
da Contenda foram implementadas diversas medidas para
promoção do alimento e do refúgio para esta espécie:
• sementeiras de pastagens
permanentes (leguminosas
- ex. trevos, ervilhaca) e temporárias (gramíneas - ex. trigo, aveia) em faixas estreitas
(< 50m de largura) e junto a
áreas com abundante refúgio
para o coelho-bravo;
• fertilização de pastagens, em
particular com fósforo, e correcção
do pH para melhoria da qualidade do
solo;

Ribeira de
Murtigão

• Permite que as aves necrófagas possam alimentar-se de
carcaças de gado doméstico e de subprodutos de ungulados
silvestres sem valor económico provenientes da caça maior,
de forma legal e sanitariamente segura, voltando a executar a
função natural que sempre cumpriram.

Entrada
Sul

Campos de alimentação Comunitários vs. Privados
• Comunitários: recebem carcaças provenientes de várias explorações, complementando a rede de campos de alimentação
privados implementada; existe apenas um na região de Mourão/Moura/Barrancos, na Herdade dos Lameirões, onde são
colocadas as carcaças de gado das explorações fornecedoras
autorizadas;

• implementação de uma rede de comedouros e bebedouros
para coelho-bravo distanciados entre si cerca de 300m;

• construção de cercados para minimizar a predação do coelho-bravo por
predadores generalistas, em redor de
áreas contendo moroiços.

O fomento das populações de coelho-bravo contribui
também para o incremento de muitas outras espécies
(cinegéticas e não só), melhorando o valor cinegético e
natural da herdade.

Caça e Conservação

Para aumentar o alimento disponível para o
abutre-preto, nesta herdade foi instalado um campo de alimentação
privado para aves necrófagas, onde regularmente poderão ser
depositadas carcaças de animais domésticos e silvestres. Este local
faz parte de uma rede de campos de alimentação implementada pelo
LIFE Habitat Lince Abutre nas regiões de Mourão/Moura/Barrancos
e do Vale do Guadiana, cujo objectivo é melhorar as condições de
alimentação da população de abutres-pretos que frequentam a
região, contribuindo para a sua fixação, acabando também por
beneficiar outras aves necrófagas.
Vantagens em ter um campo de alimentação

• protecção de pastagens com cercas eléctricas para impedir a
herbivoria pelo gado doméstico ou ungulados silvestres;

• construção de moroiços (ou refúgios
artificiais para reprodução) nos limites de manchas de matos, em grupos
de 4 a 8 unidades distanciados entre
si cerca de 50m;

As regras sanitárias da União Europeia que
impedem que os cadáveres de animais sejam
deixados no campo e, nalgumas regiões, o
aumento do número de explorações com o
gado estabulado, levaram a um decréscimo
acentuado da disponibilidade de alimento
para as aves necrófagas.

• Privados: recebem apenas carcaças ou subprodutos da exploração em que estão inseridos, tal como acontece na Herdade da
Contenda.

Barracão do mel

Um Campo de Alimentação deverá ser…
1 Km

• licenciado pelas autoridades nacionais competentes
(ICNF e DGAV) para poder funcionar legalmente;
• uma pequena área devidamente vedada e acessível apenas a aves, mantendo-se completamente intransponível para quaisquer animais não voadores;
• interdito a pessoas, excepto ao veterinário responsável
pelo funcionamento do campo ou a pessoas autorizadas por este.

Agro-pecuária, Caça, Ecoturismo e Conservação

Outras medidas de
conservação para as
espécies-alvo
Tocas Artificiais para Lince-ibérico
Para promover o restabelecimento do lince-ibérico nesta região, foram instaladas, com
carácter experimental e demonstrativo, diversas tocas artificiais para esta espécie.
Ninhos Artificiais para Abutre-preto
Para promover o estabelecimento e reprodução do abutre-preto nesta região, foram instalados em azinheiras, sobreiros e
pinheiros-mansos vários ninhos artificiais
para esta espécie, que se espera poderem
vir a ser utilizados pelos indivíduos que são
habitualmente observados na herdade.

Silvicultura, Ecoturismo e Conservação

Como tudo se concilia…
A manutenção da heterogeneidade da
paisagem mediterrânica, incluindo do
seu típico mosaico vegetal, e a multifuncionalidade de usos, é essencial para o
equilíbrio do ecossistema e das diferentes
espécies existentes.
Torna-se assim evidente que a conservação da natureza é totalmente compatível com as diversas actividades económicas passíveis de ocorrer nesta região
(agricultura, pecuária, apicultura, silvicultura, caça, ecoturismo ou visitação),
enriquecendo-as e, ao mesmo tempo,
valorizando enormemente uma propriedade ou zona de caça.
A co-existência de montados, matagais,
pastagens, florestações, assim como de
áreas destinadas à produção agro-silvo-pastoril, à cinegética e à protecção e/ou
conservação, é a base da riqueza natural da Herdade da Contenda.

