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A Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) é uma das aves de rapina mais ameaçadas da

Europa e está entre as mais raras do mundo. Atualmente, é exclusiva da Península Ibérica,

mas sofreu um grande declínio que culminou com o desaparecimento da população

reprodutora em Portugal entre finais da década de 1970 e inícios da década de 1980.Apenas

em 2003 se voltou a confirmar a nidificação em Portugal, na região da Beira Baixa. Desde

então, têm vindo a colonizar lentamente o território nacional, com o apoio do Projeto LIFE

Imperial que auxiliou a sensibilizar e a conservar a espécie em Portugal (LIFE, 2020).

Palavras-Chave: Ave de rapina, origem antropogénica, espécie vulnerável, Portugal.

O habitat desta espécie é essencialmente constituído por montados e mata

mediterrânica intercalados com áreas abertas de cerealicultura extensiva e pastagens

(pseudo-estepe). A presença de alimento abundante, nomeadamente lagomorfos,

répteis e aves de médio porte são um requisito essencial para a presença da espécie

(LIFE, 2020).

A reduzida dimensão da população de águia-imperial-ibérica em Portugal faz com que quaisquer fatores de

ameaça sobre a espécie tenham um elevado impacto e limitem a sua expansão demográfica. As ameaças mais

importantes para a espécie são a eletrocussão em linhas de transporte de energia elétrica, o uso ilegal de

venenos, o abate a tiro, a perda e degradação de habitat, a escassez de recursos tróficos, nomeadamente o declínio

das populações de coelho-bravo, e a perturbação nas áreas de nidificação. O desaparecimento e substituição de

indivíduos de casais reprodutores é um fenómeno frequente em Portugal e decorre essencialmente de

mortalidade não natural causada por estes fatores de ameaça. Para além do impacte direto na espécie devido à

morte dos indivíduos reprodutores, a substituição daqueles por elementos imaturos poderá limitar a capacidade

reprodutiva do casal (LIFE, 2020).

Vulnerável

Em Portugal: Criticamente em perigo

Estado da Conservação

Reino:

Filo:

Classe:

Ordem:

Família:

Género:

Espécie:

Animália

Chordata

Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Aquila

Aquila adalberti

Taxonomia:

As águias-imperiais utilizam extensas áreas de caça, em média cerca de 4 mil

hectares. Sendo um predador de topo, a sua presença limita a abundância de

predadores generalistas. Fortemente territoriais, os casais defendem os seus

territórios de potenciais competidores, realizando voos picados e emitindo

fortes vocalizações. A sua vocalização é idêntica a latidos (“owk-owk-

owk”), é muito semelhante à do corvo (LIFE, 2020).

1. Juvenil.

2.Palhiço.

3.Xadrez claro.

4.Xadrez Escuro.

5.Sub-adulto.

6.Adulto.

A Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) é uma das aves de rapina mais ameaçadas da

europa, sendo uma espécie exclusiva da península ibérica. Outrora extinta em Portugal,

voltou a nidificar no nosso país em 2003. Segundo a rede natura 2000 existiam em 2018 17

casais conhecidos pelo Projeto LIFE Imperial (Conservação da Águia-imperial-ibérica em

Portugal), Este projeto atua no envolvimento direto da sua preservação, usando um conjunto

de ações que promovem a conservação da espécie e da sustentabilidade dos territórios dos

casais existentes face às principais ameaças que a espécie enfrenta em Portugal (LIFE, 2020).

Atividade 1: Assistir ao vídeo e responder ao questionário do google forms.

Atividade 2: Atividade elaborada baseada numa das ações de educação ambiental

do Projeto LIFE Imperial, que têm como objetivo geral sensibilizar as

comunidades escolares para a conservação da Águia-imperial-ibérica.

Este trabalho tem como objetivo apresentar e sensibilizar para estado de conservação da Águia-imperial-ibérica

validando a sua importância no ecossistema português e na sua biodiversidade. Neste sentido, promoveram-se

atividades lúdicas que fomentam a educação ambiental e a sensibilizem a comunidade para as ameaças existentes.

Alem disso, identificou-se quais as entidades que promovem ações para a preservação dos seus habitats e da

espécie em Portugal.

Comprimento: 72-85cm.

Envergadura: 180-210cm

Peso: 3-4,5kg (as fêmeas são maiores)
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Águia-imperial-ibérica em Portugal

https://www.youtube.com/watch?v=utU3SXYiTjY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3CM3VjLbfPEGcxE1HLfgmigrf8b31fT_OuhtsJWIs1vz3tQ/viewform
https://sites.google.com/view/sopadeletras-atividade2/p%C3%A1gina-inicial

