Bilhete de Identidade

A Águia-imperial-ibérica está entre
as aves mais raras do mundo!

Comprimento: 72-85cm
Envergadura: 180-210cm
Peso: 3-4.5kg
Plumagem: 6 plumagens distintas até atingir a coloração final,
de adulto, de cor castanho-escura com “ombros” brancos e
nuca dourada
Dieta: coelho-bravo (presa principal), lebres
carnívoros, aves e répteis; necrófaga ocasional

e

pequenos

Habitat: montados e matagais mediterrânicos intercalados com áreas
abertas de cerealicultura extensiva e pastagens
Ninhos: em árvores de grande porte
Fenologia: residente

Ilustrações de Davina Falcão

Estatuto de conservação em Portugal: “Criticamente em Perigo”

Projeto LIFE Imperial
ELETROCUSSÃO EM LINHAS ELÉTRICAS
devido ao uso de apoios de linhas elétricas
perigosas como pouso e à grande
envergadura desta águia.

- Melhoria da qualidade do habitat
- Vigilância e controlo de ameaças nos territórios

PERDA E DEGRADAÇÃO DE HABITAT
provocadas pela destruição e fragmentação de
matagal arborizado e de montados, alteração
dos usos do solo, construção de infraestruturas,
incêndios florestais, entre outros.

- Minimização do impacte de linhas elétricas

USO ILEGAL DE VENENOS
afeta principalmente espécies selvagens que se
alimentam de cadáveres (necrófagas), atinge animais
domésticos e constitui um risco para a saúde pública.

- Despiste de casos de envenenamento
- Monitorização da espécie e das ações de conservação
AS AMEAÇAS

- Formação, Sensibilização e Educação Ambiental

DECLÍNIO DAS POPULAÇÕES
DE COELHO-BRAVO
sobretudo provocado por doenças
(mixomatose e febre hemorrágica).

Área de Intervenção
As Ações do Projeto LIFE Imperial
são desenvolvidas em 4 ZPE (Zonas
de Proteção Especial da Rede Natura
2000): Castro Verde, Vale do
Guadiana, Mourão/Moura/Barrancos
e Tejo Internacional, Erges e Pônsul.
Este Projeto é uma importante
ferramenta para a implementação
da Rede Natura 2000 (Rede Europeia
de Espaços Naturais), contribuindo
para a conservação da natureza.

PERTURBAÇÃO NAS ÁREAS DE NIDIFICAÇÃO
provocada por atividades agrícolas, florestais, pecuárias,
cinegéticas, turismo e fotografia, entre outras, que podem
condicionar a instalação de casais, provocar o abandono
do ninho ou a saída precoce das crias.

ABATE A TIRO
ocorre principalmente por desrespeito
dos valores naturais.
Castelo Branco

Portalegre

Évora

ZPE do Tejo Internacional,
Erges e Pônsul
ZPE de Mourão / Moura /
Barrancos
ZPE de Castro Verde
ZPE do Vale do Guadiana

O Programa LIFE é o instrumento de financiamento para o ambiente da União Europeia e, em

Natura 2000 – A Natureza da Europa para ti! Este Projeto está a ser implementado

particular, o Programa LIFE – Natureza cofinancia Projetos que visam restaurar e conservar

dentro da Rede Natura 2000, que visa proteger a herança natural da Europa, e foi

habitats naturais ameaçados e proteger espécies de conservação prioritária na UE.

selecionado porque inclui uma das espécies e habitats mais ameaçados.

Beja

Contactos
LPN – Liga para a Protecção da Natureza
Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho
Herdade do Vale Gonçalinho, Apartado 84
7780-909 Castro Verde, Portugal

Tel.: 286 328 309
E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt
www.lifeimperial.lpn.pt
www.facebook.com/LIFEImperial/

www.lifeimperial.lpn.pt
Beneficiário Coordenador

Beneficiários Associados

Cofinanciadores

Financiamento Comunitário

LIFE13 NAT/PT/001300 - Contribuição
financeira do programa LIFE da UE (75%)

