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Alunos devolvem cegonha-branca
à natureza
Alunos de Portel vão participar na libertação de uma cegonha-branca, que
esteve a ser recuperada no Centro de Acolhimento e Recuperação de
Animais Silvestres de Évora e será devolvida à natureza em Alvito, local
onde foi encontrada. Esta iniciativa será desenvolvida pela SPEA, em
colaboração com o município de Portel.
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), através do
envolvimento do professor destacado Kau, está a levar a cabo várias atividades
dirigidas a alunos do Distrito de Évora, com o objetivo de sensibilizá-los para as
aves silvestres e algumas problemáticas que estão na base da sua conservação.
No próximo dia 24 de fevereiro, 2 docentes e cerca de 30 alunos do Agrupamento
de Portel terão oportunidade de participar numa sessão que envolve a libertação
de uma cegonha-branca, encontrada debilitada no aterro sanitário intermunicipal
de Alvito e que, após cerca de 3 semanas em recuperação, está agora em
condições de ser libertada. A sessão conta com a colaboração do Município de
Portel, que assegurará o transporte destes alunos e aproveitará a oportunidade
para falar sobre as intervenções desenvolvidas a nível do tratamento de resíduos.
Antes do momento da libertação, a cegonha será marcada com anilhas colocadas
nas patas procedendo-se também à colocação de um emissor com GPS,
instrumentos que têm por objetivo permitir o seguimento dos movimentos desta
ave. Esta monitorização faz parte de um projeto internacional desenvolvido pela
associação inglesa BTO (British Trust for Ornithology), através do qual se
pretende perceber porque é que tem aumentado o número de cegonhas-brancas
que deixaram de migrar para África no Inverno, permanecendo em Portugal.
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A Cegonha-branca foi escolhida pela SPEA como a ave de 2014, coincidindo com
a realização censo nacional dirigido a esta espécie que vai decorrer durante a
primavera–verão de 2014 e será coordenado pelo Instituto de Conservação da
Natureza e Florestas (ICNF) e pela SPEA.O objetivo é recensear todos os ninhos
de cegonha-branca em Portugal, de modo a obter dados reais e atualizados sobre
a distribuição e abundância da espécie.
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