CONSERVAR A ÁGUIA-IMPERIAL-IBÉRICA
Exclusiva da Península Ibérica, a águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) é uma das aves de
rapina mais ameaçadas da Europa e está entre as mais raras do mundo. A reduzida
dimensão da população desta espécie em Portugal faz com que quaisquer fatores
de ameaça sobre ela tenham um elevado impacto e limitem a sua expansão
demográfica.
As ameaças mais importantes 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 alimento (nomeadamente, o
declínio das populações de coelho-bravo) e a perturbação nas áreas de
nidificação.
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GESTÃO FAVORÁVEL PARA A
CONSERVAÇÃO DA ÁGUIA-IMPERIAL
A sobrevivência da águia-imperial depende do bom estado e qualidade do
seu habitat, sendo essencial a colaboração com os setores cinegético,
agrícola e florestal para a implementação de medidas de gestão ambiental
que permitam a conservação desta espécie e a exploração do seu habitat de
um modo sustentável, prático e rentável.
Estas medidas, que incluem desmatação ou abertura de clareiras,
sementeiras, criação de unidades de fixação de coelho e limpeza de pontos
de água, pretendem melhorar as condições do habitat e contribuir para o
aumento das populações-presa e, assim, o controlo da predação.
Enquadra-se ainda nesta gestão a aplicação de medidas destinadas a
minimizar o risco de queda dos ninhos naturais ou a disponibilização de
plataformas artificiais para, assim, garantir a viabilidade da reprodução da
águia-imperial.
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PROJETO LIFE IMPERIAL
O Projeto LIFE Imperial (LIFE13NAT/PT/001300) envolveu ações de
conservação concretas 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 trabalho é uma importante ferramenta para
a implementação da Rede Natura 2000 (Rede Europeia de Espaços Naturais),
contribuindo para a conservação da natureza.
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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
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CONSERVAR A ÁGUIA-IMPERIAL-IBÉRICA
Exclusiva da Península Ibérica, a águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) é uma
das aves de rapina mais ameaçadas da Europa e está entre as mais raras do
mundo. A reduzida dimensão da população desta espécie em Portugal faz com
que quaisquer fatores de ameaça sobre ela tenham um elevado impacto e limitem
a sua expansão demográfica.
As ameaças mais importantes 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 alimento (nomeadamente, o declínio
das populações de coelho-bravo) e a perturbação nas áreas de nidificação.
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CORREÇÃO DE LINHAS ELÉTRICAS
A eletrocussão é uma das principais causas de mortalidade de águia-imperial.
O risco para esta espécie é potencialmente elevado devido ao uso frequente
de apoios de linhas elétricas como pouso e à grande envergadura desta águia
que a torna mais suscetível a estabelecer um ponto de ligação entre a linha
elétrica e o poste (apoio de rede) ou entre duas linhas (dois condutores de
fase).
Esta ameaça foi minimizada através do isolamento das partes sensíveis junto
aos apoios de rede e da correção de outras estruturas perigosas como os
seccionadores. A EDP-Distribuição, parceira do LIFE Imperial, recorreu a uma
nova metodologia que combina, pela primeira vez, dois tipos diferentes de
cobertura flexível de proteção de condutores de modo a aumentar a eficácia
e a durabilidade do isolamento elétrico, reduzindo ao máximo o perigo de
eletrocussão.
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PROJETO LIFE IMPERIAL
O Projeto LIFE Imperial (LIFE13NAT/PT/001300) envolveu ações de
conservação concretas 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 trabalho é uma importante ferramenta para
a implementação da Rede Natura 2000 (Rede Europeia de Espaços Naturais),
contribuindo para a conservação da natureza.
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