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O Projeto LIFE Imperial estabeleceu uma Rede de Custódia para a conservação
da águia-imperial-ibérica em Portugal e pretende envolver todos os cidadãos e
entidades interessados em contribuir para a preservação desta espécie, aprofundando o seu conhecimento e atuando para a sua salvaguarda. Desde a partilha de conteúdos nas Redes Sociais à implementação de medidas de gestão
favoráveis, passando pelo voluntariado nas mais diversas formas, qualquer
pessoa ou entidade que deseje abraçar esta missão pode tornar-se Guardião
da Águia-imperial. A Rede de Custódia da Águia-imperial conta já com 2 Câmaras Municipais, 2 Juntas de Freguesia, 3 Agrupamentos de Escolas, 1 associação cultural, 2 Associações de Caça, 3 proprietários rurais, 1 empresa e 50 cidadãos, incluindo um guardião júnior! Junte-se a nós! Por uma causa Imperial!
Mais informações em http://lifeimperial.lpn.pt/pt/rede-de-custodia.

Ação contra o uso ilegal de venenos
No âmbito do Projeto LIFE Imperial têm decorrido uma série de reuniões para
abordar a ação contra o uso ilegal de veneno, nas quais têm participado diversas instituições para além dos parceiros do LIFE Imperial, como outras ONGAS,
autoridades administrativas e parceiros internacionais.
As reuniões têm sido organizadas em torno dos 3 eixos de atuação do LIFE Imperial com reuniões mais direcionadas para a informação e sensibilização de
grupos-chave, a capacitação das forças da autoridade e o reforço da aplicação
da Lei.
Estes encontros incluem a apresentação da estratégia do LIFE Imperial na luta
contra o uso ilegal de venenos, a divulgação dos resultados do estudo sobre o
“Uso ilegal de venenos em Portugal
e os riscos para a águia-imperialibérica” e do estudo “Eficácia da via
criminal na luta contra o veneno”
realizados pela LPN no âmbito do
Projeto e sendo estes os pontos de
partida para a discussão do tema.
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Boas Práticas na
fotografia de Águiaimperial-ibérica
O LIFE Imperial dinamizou uma
Sessão de Debate de Fotografia
de Natureza intitulada “Boas
Práticas para a Conservação da
Águia-imperial-ibérica”, no mês
de Setembro, em Lisboa, que
contou com a presença do fotógrafo profissional Andoni Canela. Este evento reuniu participantes de todo o país, incluindo
fotógrafos profissionais e amadores, operadores turísticos,
biólogos e simples curiosos.

Ameaça: Abate a tiro
O abate a tiro é um fator importante de mortalidade não-natural para as aves
de rapina em Portugal, particularmente em locais e períodos de elevada pressão cinegética, mas também em situações de perseguição direta e intencional.
Esta ameaça decorre principalmente da falta de informação e/ou desconhecimento das características biológicas e ecológicas das espécie predadoras, sendo que ainda existe a errada noção de que a águia-imperial pode ser um predador nocivo para as espécies cinegéticas, o que, por sua vez, motiva o controlo ilegal de predadores através do abate a tiro.
Dada a reduzida população da espécie em Portugal, o abate de um indivíduo
representa uma perda significativa da população. Em 2009 foi abatido um subadulto de águia-imperial-ibérica na ZPE de Castro Verde. Neste caso, a morte
de um macho reprodutor pertencente a um casal seguro levou ao abandono
do território por parte da fêmea, tendo ficado esse território vazio, representando assim uma perda muito relevante para a
população reprodutora da espécie no nosso país.
Para procurar minimizar esta ameaça, uma das
ações do projeto é aumentar o conhecimento do
público em geral sobre a dinâmica desta ave de
rapina, bem como reforçar a eficácia de instrução
de processos jurídicos.

Medidas para o coelho-bravo
Águia-imperial ganha
novos ninhos
O LIFE Imperial disponibilizou,
em 2018, mais três ninhos artificiais que se somam aos dois já
existentes, contribuindo para
aumentar a disponibilidade de
locais adequados para a nidificação da águia-imperial-ibérica.

A redução dos efetivos populacionais das presas da águia-imperial-ibérica, em
particular do coelho-bravo, do qual está fortemente dependente, condiciona
diretamente a distribuição desta espécie, limitando as possibilidades de escolha do local de nidificação. O sucesso reprodutor dos casais é especialmente
afetado pela dificuldade em obter alimento suficiente para si e para as suas
crias. Em situações mais extremas de escassez de alimento, os casais podem
não se reproduzir e até mesmo abandonar os territórios por falta de alimento.
Neste sentido, atendendo à escassez de coelho-bravo em algumas zonas
abrangidas pela distribuição da Águia-imperial, está a ser implementado um
conjunto de medidas de fomento desta presa, que inclui a construção de unidades de fixação de coelho,
(compostas por vários marouços
que providenciarão abrigo e proteção contra predadores e por sementeiras para disponibilizar alimento,
construídas nas proximidades de um
ponto de água), desmatações, sementeiras ou limpeza de charcas.
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"Venha voar como
uma águia-imperialibérica!"
Através do passatempo "Venha
voar como uma águia-imperialibérica!", a Câmara Municipal
de Castro Verde, enquanto Beneficiário Associado do LIFE
Imperial, ofereceu 5 viagens em
Paramotor aos primeiros concorrentes que responderam de
forma correta a uma questão
partilhada nas redes sociais.
Este batismo de voo decorreu
durante o fim de semana da
Feira de Castro, nos dias 20 e
21 de outubro 2018, na Herdade da Cavandela, em Castro
Verde.

Águia recuperada sobrevive ao 1º ano de vida
A “Quatro” é uma águia-imperial-ibérica que, depois de ter caído do ninho em
junho de 2017, foi recuperada, marcada com emissor colocado no seu dorso e
devolvida à natureza. Graças a este emissor, foi possível acompanhar esta ave
e verificar que dispersou na região sudoeste da Península Ibérica, frequentando principalmente o Baixo Alentejo, em Portugal, e a Andaluzia e Castilla-La
Mancha, em Espanha. Nos últimos tempos, a “Quatro” tem-se mantido pela
região de Castro Verde, Almodôvar e Mértola.
A validação desta informação chegou-nos através do envio de um registo de
observação de uma águia-imperial através do site do Projeto onde, graças às
fotografias anexadas, foi possível observar um emissor semelhante ao utilizado na “Quatro”, bem como confirmar a plumagem desta ave em particular.
Assim, os dados de seguimento permitiram confirmar que a sua devolução à
natureza foi bem-sucedida e que, depois de um ano devolvida, a ave se encontra bem de saúde.
Luís Matos

LIFE Imperial na IX Feira da Caça de Mértola

Comissão Europeia
visita LIFE Imperial
Nos dias 26 e 27 de setembro
de 2018, elementos técnicos da
Comissão Europeia e da Equipa
Externa de Acompanhamento
efetuaram uma Visita de Acompanhamento ao Projeto LIFE
Imperial.

O Projeto LIFE Imperial, em conjunto com a Câmara Municipal de Mértola,
organizou o colóquio "Compatibilização da Gestão cinegética sustentável de
caça menor com a Águia-imperial-ibérica" que decorreu durante este certame.
Os trabalhos iniciaram-se com a apresentação da águia-imperial-ibérica e do
Projeto LIFE Imperial onde os seus principais objetivos e ações desenvolvidas
até à data foram explicados aos mais de 30 participantes.
Foi também abordado, com particular destaque, o estudo de avaliação do impacto dos predadores nas espécies presa realizado pela FCUL, parceira do Projeto. Seguiu-se o testemunho de um proprietário e agricultor local, João Madeira, sobre a adaptação da atividade pecuária à existência de predadores e,
finalmente, houve espaço para o esclarecimento de dúvidas e exposição de
ideias.
Este colóquio foi complementado
com uma demonstração das equipas
cinotécnicas de deteção de veneno
da GNR e uma sessão de observação
de aves. A partilha de conhecimento
científico e promoção de boas práticas
com os gestores cinegéticos e caçadores
é fundamental para a conservação
da Águia-imperial-ibérica.
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Projeto LIFE Imperial
“Conservação da Águia-imperialibérica (Aquila adalberti) em Portugal” (LIFE13 NAT/PT/001300)
Duração: 1/7/2014 a 30/06/2020
Beneficiário Coordenador: LPNLiga para a Protecção da Natureza
Beneficiários Associados: Instituto
da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF); Câmara Municipal
de Castro Verde (CMCV); Faculdade
de Ciências da Universidade de
Lisboa (FCUL); Guarda Nacional
Republicana (GNR); EDP Distribuição – Energia S.A.; Sociedade Española de Ornitologia (SEO/
BirdLife) e TRAGSATEC S.A..
Área de intervenção: Zonas de Proteção Especial da Rede Natura 2000
(ZPE) de Castro Verde, Vale do Guadiana, Mourão/Moura/Barrancos e
Tejo Internacional, Erges e Pônsul.

Contactos:

Lançamento de Conto Infantil em Castro Verde
O lançamento do conto infantil “As aventuras de Aquiles e Albertina” decorreu
durante o Dia Aberto em Castro Verde,
um dia repleto de atividades para miúdos
e graúdos onde a majestosa águiaimperial-ibérica foi a estrela.
Desenvolvido no âmbito do LIFE Imperial,
este conto infantil é da autoria de Liliana
Barosa e foi ilustrado por Paulo Alves, e
relata todos os desafios e conquistas que
as águias-imperiais-ibéricas enfrentam
em Portugal. Durante a sessão de lançamento, enquanto alguns excertos foram
lidos pela autora num formato dinâmico
e aberto à participação do público mais jovem, houve oportunidade de observar o ilustrador a trabalhar ao vivo, numa grande tela, onde ilustrou o lindo
casal de águias-imperiais.
Durante o Dia Aberto houve ainda uma saída de campo, decorreu a inauguração da exposição “A extraordinária Águia-imperial-ibérica” e foi dinamizada
uma gincana sobre a Águia-imperial para famílias.
O conto está disponível em: http://www.lifeimperial.lpn.pt/pt/publicacoes

LPN – Liga para a Protecção da
Natureza
Centro de Educação Ambiental do
Vale Gonçalinho
Herdade do Vale Gonçalinho
Apartado 84
7780 – 909 Castro Verde
Tel: +351 286 328 309
Tlm: +351 925 068 990
E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt

Juntos por uma causa Imperial!
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Final da demonstração Cinotécnica do Dia Aberto de Segura, Idanha-a-Nova
Beneficiário coor-
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