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Britango foi devolvido à natureza em
Poiares
No passado dia 28 de maio, foi recolhido em Poiares, Freixo-de-Espada-à-Cinta,
um britango adulto debilitado que não conseguia voar. Alertados por uma
habitante a Associação Transumância e Natureza (ATN), um dos parceiros do
projeto Life Rupis, acorreu ao local e transportou a ave para o Centro de Ecologia,
Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS), onde a ave foi
avaliada, alimentada e colocada em instalações de treino de voo, tendo em vista a
sua recuperação no mais curto espaço de tempo possível.
Após o despiste de eventuais situações de contaminação ou doença, o britango
ficou pronto a ser devolvido à liberdade.
No âmbito do Life Rupis, esta ave foi equipada com um emissor GPS, que fornecerá
ao projeto valiosas informações sobre as movimentações desta espécie no Douro
Internacional, onde cria e onde se alimenta.
O britango foi batizado Poiares em homenagem a localidade onde foi recolhido e
libertado no dia 2 de Junho no Miradouro de Penedo Durão.
Estiveram presentes na sua libertação, o presidente da Câmara de Freixo-deEspada-à-Cinta, a Junta de Freguesia de Poiares, a Sr.ª D.ª Isabel Andrês, que
encontrou a ave debilitada, alunos da Escola Básica de 1º Ciclo de Poiares, o ICNF,
a GNR, a SPEA, a ATN, a Junta de Castela e Leão, a Palombar, a Vulture
Conservation Foundation (VCF) e a comunidade local.
Joaquim Teodósio, coordenador do projeto Life Rupis refere que “este é o segundo
britango marcado no âmbito do projeto, depois do britango Rupis, que pode ser
seguido online. Vamos continuar a desenvolver esforços para marcar mais aves
ainda este ano, pois é vital para sabermos mais sobre esta espécie e assegurar a
sua conservação no território do Douro Internacional e Arribes del Duero”
O projeto Life Rupis tem como objetivo implementar ações que visam reforçar as
populações de águia-perdigueira e britango no Douro transfronteiriço, através da
redução da mortalidade destas aves e do aumento do seu sucesso reprodutor. O
britango é o abutre mais pequeno da Europa. Está classificado como “Em Perigo”
no território Europeu, onde as suas populações registaram um decréscimo de 50%
nos últimos 40 anos, e uma elevada perda de habitat. A água-perdigueira tem um
estatuto de “Quase Ameaçada” na Europa, devido ao decréscimo populacional e à
pressão sobre as suas populações.
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Para além destas ações de marcação e monitorização de britangos para estudo,
outras ações estão a ser implementadas, tais como a correção de linhas elétricas,
dos dois lados da fronteira, com equipamentos anti-eletrocussão de aves,
elaboração de um plano de ação transfronteiriço para a conservação do britango,
gestão de mil hectares de habitats importantes para as espécies-alvo e gestão de
uma rede de campos de alimentação para aves necrófagas, para minimizar o
impacto da escassez de alimento. O resultado esperado do projeto será o aumento
da taxa de reprodução e a diminuição da mortalidade não natural destas aves, nesta
região justamente conhecida pela sua riqueza faunística e beleza natural.
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Coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), o projeto
tem mais oito parceiros, a Associação Transumância e Natureza, a Palombar, o
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a Junta de Castilla y León, a
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, a Vulture Conservation
Foundation, a EDP Distribuição e a Guarda Nacional Republicana.
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NOTAS:
SPEA – A Sociedade Portuguesa para o estudo das Aves é uma Organização Não Governamental de
Ambiente que trabalha para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. A SPEA faz parte
da BirdLife International, uma aliança de organizações de conservação da natureza em mais de 100
países, considerada uma das autoridades mundiais no estudo das aves, dos seus habitats e nos
problemas que os afetam | www.spea.pt
Mais informação sobre o Life Rupis - http://rupis.pt/
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