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1. Introdução

1

Introdução

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) é um instrumento de gestão territorial para a conservação da
diversidade biológica, constituído por um conjunto de medidas e orientações aplicadas, essenciais à implementação efectiva da
Rede Natura 2000 em Portugal. Nesse sentido e procurando dar resposta a esse objectivo fundamental que presidiu à sua
definição, incorpora informações e orientações de gestão dos vários Sítios e Zonas de Protecção Especial (doravante designadas
apenas por SIC e ZPE, respectivamente), com vista à manutenção de espécies e habitats num estado de conservação que seja
favorável às diversas dinâmicas naturais neles verificadas. Desse modo o Plano deve assim, ser utilizado como uma ferramenta
activa de gestão da biodiversidade, sendo constituído por fichas que caracterizam os habitats, a área geográfica de inserção, a
dinâmica social verificada, os produtos de qualidade, as espécies de fauna e flora existentes nos locais classificados como Sítios e
ZPE, bem como, orientações estratégicas para a gestão do território e dos valores naturais que nele se encontram presentes.
A aplicação prática do PSRN2000 implica que as entidades públicas locais, ou seja as autarquias, insiram as medidas nele
enunciadas, no Plano Municipal de Ordenamento do Território (doravante designado apenas por PMOT), através de ajustes nesse
mesmo PMOT, nomeadamente no Plano Director Municipal (doravante designado apenas por PDM), o documento de gestão do
território por excelência que visa regular a ocupação dos solos do concelho a que está associado, no caso presente, Ílhavo.
As fichas de orientações de gestão que fazem parte do PSRN2000, consagrado pela Resolução do Concelho de Ministros
nº115-A/2008, de 21 de Julho, espelham indicações e linhas mestras de gestão elaboradas pelo Instituto de Conservação da
Natureza e da Biodiversidade (ICNB) de carácter generalista e baseadas em trabalho eminentemente de recolha e compilação
bibliográfica, muitas vezes amputadas do conhecimento dinâmico e evolutivo da realidade local e prática das espécies e dos
habitats que neste relatório se procurará caracterizar com a maior precisão e detalhe possíveis, permitindo uma correcta
adequação dessas fichas e dos objectivos da conservação da natureza e da biodiversidade aos instrumentos locais de gestão
do território. Esta adaptação é feita tendo por base a recolha bibliográfica e os registos históricos existentes, dados de trabalhos
realizados no terreno e ainda, o conhecimento profundo dos habitats e da fauna e flora existentes na região que a equipa
técnica responsável possui fruto da larga experiência de trabalho na área.
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1.1.

Importância das Zonas Húmidas
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Importância das Zonas Húmidas

Não sendo este o tema principal a retratar no presente relatório, importa contudo, para melhor enquadrar o trabalho aqui
consagrado e desse modo possibilitar a um qualquer leigo percepcionar de forma mais efectiva e clara muitas das opções
técnicas tomadas, torna-se imprescindível abordar, ainda que sucintamente, a temática da importância das Zonas Húmidas e da
relevância que estes ecossistemas representam na conservação da natureza e da biodiversidade, em particular nesta região da
Ria de Aveiro. Para tal, entendeu a equipa técnica incluir um pequeno sumário sobre a importância deste tipo de locais,
permitindo a aquisição de alguns conhecimentos e conceitos de base, de forma a facilitar a melhor compreensão da área e de
algumas das dinâmicas a ela associada, bem como posteriormente responder aos objectivos do trabalho aqui apresentado
nomeadamente na componente referente às orientações de gestão aplicáveis.
Cabe assim referir desde logo que o próprio nome de Zonas Húmidas é uma terminologia que remete para locais onde a
água é a principal responsável pela modelação do terreno e da paisagem, ou seja, é uma nomenclatura um pouco abrangente.
Nesse sentido, e embora possam surgir diferentes definições para estas áreas, consoante o ângulo técnico de abordagem e a
área de interesse, existe um consenso generalizado quanto ao papel de extrema relevância que estes biótopos representam para
o equilíbrio do ecossistema global ou seja da própria Biosfera. As Zonas Húmidas são de facto e pela elevada produtividade
primária que detém e múltiplas espécies que as habitam e que suportam, habitats de enorme valor, considerados verdadeiros
caldeirões de vida que albergam uma importante percentagem da biodiversidade Europeia e determinantes para a
sobrevivência de diversas espécies ameaçadas e com estatuto de conservação desfavorável.
Importa referir igualmente que são sistemas sujeitos a influência das marés, ou que, pelo menos, o podem ser
sazonalmente, abrangendo ecossistemas aquáticos e terrestres no seu conjunto. O conceito é definido no artigo 1.1 da
Convenção de RAMSAR (1971), que é uma convenção sobre Zonas Húmidas, e que define este ecossistema como “áreas de
pântano, charco, turfeiras ou formações de água de carácter natural ou artificial, permanente ou temporário, corrente ou
parada, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas marinhas em que a baixa-mar não exceda os 6 metros.”
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Importa ainda referenciar que as Zonas Húmidas cumprem um elevado número de funções, podendo o seu valor ser
reconhecido em quatro sectores diferenciados que são os seguintes:
Valor hidrológico – uma vez que possuem a capacidade de reter e acumular a água proveniente das chuvas ou dos
efluentes que para elas drenam, ou são drenados, permitindo o armazenamento e funcionando, desse modo como reservatórios
de água; contribuem igualmente para a estabilização das margens das linhas de água que delas fazem parte, dado que a flora
que preenche as margens é responsável pela fixação e sustentação do solo que as constitui, impedindo dessa forma a sua
erosão e a consequente aceleração dos processos biofísicos inerentes nomeadamente o assoreamento e por conseguinte a
própria sucessão ecológica.
Reguladores da qualidade da água – as Zonas Húmidas contribuem significativamente para a remoção de compostos
poluentes (tais como fosfatos, pesticidas, metais pesados, etc.) das linhas de água e de escorrências para áreas a jusante, uma
vez que possuem a capacidade de reter este tipo de substâncias funcionando como filtros naturais. Esta actividade encontra-se
estritamente ligada ao tipo de flora associado às zonas húmidas que funcionam como grandes estações de depuração, retendo
estes compostos tóxicos, purificando a água e melhorando significativamente a sua qualidade.
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Importância das Zonas Húmidas

Procurando resumir de modo mais simplificado, podem ser consideradas como Zonas Húmidas os seguintes biótopos:
- Zonas húmidas marinhas e costeiras;
- Estuários e deltas;
- Rios e várzeas;
- Lagos;
- Pântanos de água doce;
- Turfeiras;
- Construções de origem antropogénica como canais e reservatórios.
(LIFE and Europe’s wetlands restoring a vital ecosystem)
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Valor paisagístico e cultural - mais uma vez a grande variedade de habitats que caracterizam as Zonas Húmidas
proporciona condições ideais para múltiplas actividades humanas, desde o recreio e lazer, até às educativas, cinegéticas, ou
ainda a obtenção de matérias-primas, entre outras.
De acordo com o referido pelo Manual RAMSAR (4ª Edição), elaborado no âmbito da Convenção de RAMSAR,
convenção internacional respeitante às Zonas Húmidas e à sua protecção e conservação, é ainda possível, conferir a estes
ecossistemas particulares outras relevantes funções e valores que enumeramos de seguida:
Funções: minimização dos efeitos de tempestades e inundações; estabilização da linha costeira e controlo da erosão;
restabelecimento de aquíferos subterrâneos; purificação da água; retenção de nutrientes e sedimentos; amenização das
condições climatéricas.
Valores: associados a benefícios económicos diversos desde o fornecimento de matérias-primas como a água ou
sedimentos, passando pela pesca, agricultura, transportes, além do facto de serem cruciais para a manutenção da vida
selvagem e do imenso potencial que esta encerra a vários níveis. Ou ainda o rico valor cultural e histórico, de imenso potencial
económico, associado a actividades de recreio e lazer, turismo sustentável ou as tradições e heranças culturais ligadas às Zonas
Húmidas.
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Importância das Zonas Húmidas

Habitat - por se tratar de um ecossistema que combina o meio terrestre, semi-aquático e aquático, constituindo um
interface água/terra por excelência, proporciona um vasto número de habitats, oferecendo locais de elevado valor ecológico
nomeadamente para nidificação, alimentação e abrigo de inúmeras espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios, crustáceos e
insectos, entre outros grupos. É ainda importante ressalvar a grande variedade de plantas passíveis de serem encontradas nas
Zonas Húmidas, algumas com propriedades peculiares de elevada importância para a conservação da biodiversidade.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

2. Áreas Classificadas
Entre as áreas presentemente classificadas como de interesse para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade,
encontram-se:
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Áreas Classificadas

- As Áreas Protegidas definidas de acordo com o articulado pelo Decreto-Lei n.º 19/93 de 23 de Janeiro, como “as áreas
terrestres e as águas interiores e marítimas em que a fauna, a flora, a paisagem, os ecossistemas ou outras ocorrências naturais
apresentem, pela sua raridade, valor ecológico ou paisagístico, importância científica, cultural e social, uma relevância especial
que exija medidas específicas de conservação e gestão, em ordem a promover a gestão racional dos recursos naturais, a
valorização do património natural e construído, regulamentando as intervenções artificiais susceptíveis de as degradar” –
devidamente integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, e classificadas com base nos critérios e directrizes estabelecidos
pela IUCN – União Internacional para a Conservação da Natureza).
Actualmente, a legislação portuguesa respeitante às Áreas Protegidas contempla 5 figuras classificatórias: Parque
Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paisagem Protegida e Monumento Natural que são definidas do seguinte modo:
Parque Nacional: Área com ecossistemas pouco alterados pelo Homem, amostras de regiões naturais características,
paisagens naturais ou humanizadas, locais geomorfológicos ou habitats de espécies com interesse ecológico, científico e
educacional
Parque Natural: Área que se caracteriza por conter paisagens naturais, seminaturais e humanizadas, de interesse nacional,
sendo exemplo de integração harmoniosa da actividade humana e da Natureza e que apresenta amostras de um bioma ou
região natural
Reserva Natural: Área destinada à protecção de habitats da flora e fauna
Paisagem Protegida: Área com paisagens naturais, seminaturais ou humanizadas, de interesse regional ou local, resultantes
da interacção harmoniosa do Homem e da Natureza que evidencia grande valor estético ou natural
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Monumento Natural: Ocorrência natural contendo um ou mais aspectos que pela sua singularidade, raridade ou
representatividade em termos ecológicos, estéticos, científicos e culturais exigem a sua conservação e a manutenção da sua
integridade

Figura 1 – Processo de criação da Rede Natura 2000 (ICN 2005)
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Áreas Classificadas

- Os Sítios Ramsar (Rede de “Zonas Húmidas de Importância Internacional” classificadas e protegidas ao abrigo da
“Convenção de Zonas Húmidas”, realizada em 1971 em Ramsar, cidade localizada no Irão que deu nome a esta importante
Convenção);
- As Reservas da Biosfera da UNESCO (zonas de ecossistemas terrestres ou marinhos, ou uma combinação dos mesmos,
reconhecidas no Plano Internacional do Programa MaB -Homem e Biosfera - da UNESCO);
- Os Sítios da Rede Natura 2000 (rede ecológica do espaço comunitário europeu resultante da aplicação das Directivas
Europeias Aves e Habitats) que irá ser objecto do presente trabalho e devidamente detalhado em seguida.
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2.1.

Enquadramento Legal

Nesse sentido, o presente relatório procura adaptar as Orientações de Gestão do PSRN2000 a um nível local,
personalizadas ao Concelho de Ílhavo, permitindo a sua posterior inserção e adaptação aos instrumentos de gestão e
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Enquadramento Legal

A Rede Natura 2000 é uma rede Comunitária composta de locais de elevado valor ecológico, criada a partir da Directiva
Habitas 1992 (Directiva nº 92/43/CEE), que inclui ainda áreas classificadas ao abrigo da Directiva Aves de 1979 (Directiva nº
79/409/CEE). O seu principal objectivo é assegurar a manutenção das espécies e habitats com significativo valor
conservacionista, quer no âmbito Nacional, quer a um nível mais abrangente, o Comunitário, prevenindo a sua destruição ou
perda. Nesse sentido e visando assegurar a preservação a longo prazo de todo este património natural foi concebida esta rede, o
que levou à delimitação física de um conjunto de locais que procuram assegurar, através de mecanismos dinâmicos, a
conservação de todos estes valores impares.
Esta medida surgiu como resposta às crescentes ameaças exercidas sobre as espécies e os habitats, que, por exemplo, no
caso das zonas húmidas em particular, registaram um acentuado declínio, da ordem dos 60% no decorrer das últimas décadas.
Em Portugal, a Rede Natura 2000 é constituída por ZPE’s que resultam da transposição da Directiva Aves para a Legislação
Portuguesa pelo Decreto-Lei nº 75/91, de 14 de Fevereiro e por Zonas Especiais de Conservação (doravante designadas apenas
por ZEC) por transposição da Directiva Habitats através do Decreto-Lei nº226/97, de 27 de Agosto. Importa referir ainda que o
Decreto-Lei nº140/99 de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, vem actualizar os
dois Decretos-Lei anteriores, dotando-os de maior transparência, através da revisão e transposição das duas directivas
comunitárias para um só diploma.
As ZPE’s propõem-se delimitar um conjunto de habitats de interesse para a protecção, gestão e controlo das populações
selvagens de várias espécies de aves.
As ZEC’s, também designadas por Sítios, tem a função de assegurar a biodiversidade no seu conjunto, através da
conservação de habitats naturais e de espécies de fauna e flora selvagem que se encontrem sob ameaça.
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planeamento de índole local como sejam o Plano Director Municipal, principal ferramenta de base da gestão e desenvolvimento
locais, de forma a manter o estado de conservação favorável dos valores naturais que se encontram na área geográfica
abrangida pelos limites Concelhios e que justificaram a sua classificação como ZPE. Este território classificado em Ílhavo
compreende 31% da totalidade do território concelhio.

Enquadramento Legal
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Descrição Geral da Área do Município Integrada na Área Classificada

O Concelho de Ílhavo é um dos 10 Concelhos que dá corpo aos 51 407ha da ZPE da Ria de Aveiro, sendo que 30 670ha
dessa área são terrestres e os restantes de características marinhas. Do total da sua área concelhia, Ílhavo, participa com cerca
de 2 2989ha, 4% do seu território, fazendo dele o 3º maior contribuinte para a formação da ZPE da Ria de Aveiro, com uma
participação total de mais de 30% do seu território para a criação desta Zona de Protecção Especial.
Toda a superfície acima referida é indissociável de dois agentes modeladores: a água, recurso de eleição da região, mas
também a ocupação humana, que em conjunto actuaram, involuntariamente, para a construção do mosaico paisagístico da
ZPE da Ria de Aveiro. A comprová-lo encontram-se os dados históricos reunidos ao longo de séculos, que provam as frequentes
intervenções humanas na região, que foram muitas e de natureza variada, desde a construção de esteiros e canais, para permitir
e facilitar a navegação da Ria e a comunicação e transporte de mercadorias e pessoas ou o disseminar das sebes vivas tão
características fronteiras de defesa contra o vento, numa região muito plana como esta é, protegendo as culturas.
Dessas interacções seculares Homem/Natureza e em resultado duma íntima convivência de mútuas influências resultaram
dois sistemas “naturais” principais de elevada relevância ecológica e conservacionista que caracterizam a região e que são os
seguintes: os campos agrícolas abertos e os sistemas húmidos. Passaremos de seguida a caracterizar de modo resumido cada um
deles:
1 - Os Campos Agrícolas Abertos apresentam normalmente menor diversidade de espécies, o que se explica, em boa
parte, devido ao seu aparente carácter monótono em resultado do objectivo que se encontra a eles associado, a produção de
culturas. As culturas anuais e plurianuais, que apresentam a sua maior extensão nas zonas exteriores ao perímetro urbano,
sobretudo nas margens das principais linhas de água do concelho da área inserida na ZPE, que são o Canal de Mira e o Rio Boco.
As culturas predominantes são o milho e as culturas forrageiras, como o azevém, assumindo ainda neste concelho como
maioritariamente dominante a cultura de vegetais verdes (Borrego et al, 1994). Este tipo de campos agrícolas contribui para a
manutenção dos processos biológicos uma vez que albergam espécies granívoras e que se alimentam do restolho, o que assume
particular importância durante o Inverno, pela reserva de alimento que constituem permitindo suportar as populações de aves
desse grupo durante a época mais desfavorável.
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2.2.
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Embora no decorrer do presente trabalho, ao nível da divisão em habitats se considere exclusivamente a área de Sapal no
seu todo, sem que seja feita distinção entre sapal doce e salgado ou Juncal e Caniçal, fundamentalmente pelas dificuldades
associadas à delimitação de mosaicos paisagísticos estanques, dado que em particular nesta região são profundamente
dinâmicos e encontram-se muitas vezes sobrepostos ou interpenetram-se mutuamente, o que impossibilita uma delimitação
fidedigna das áreas detalhadas deste tipo de biótopos. Contudo, esse facto não inviabiliza a caracterização sucinta dos
principais habitats de sapal que caracterizam esta Zona Húmida e a ZPE da Ria de Aveiro no que concerne à parte inserida no
Concelho de Ílhavo, alvo do presente trabalho:
Sapal – pode ser visualizado como uma área de fronteira entre a laguna e a parte terrestre, que se encontra sujeito ao
cíclico regime de marés. É composto por vegetação halófita, que suporta diversas funções físicas quer constituindo uma
importante barreira ao avanço das águas, quer estabilizando os materiais sedimentares, etc., e também funções ecológicas: seja
pela contribuição para a fixação de materiais tóxicos, seja albergando e sustentando espécies de aves, répteis, anfíbios e
crustáceos que dependem destes habitats, algumas exclusivamente para a sua sobrevivência. Este habitat pode ser ainda subdividido em sapal doce ou alto, que se caracteriza pela maior abundância de água doce estando localizado normalmente em
zonas mais interiores da laguna e em sapal salgado ou baixo sapal, que é a primeira zona de contacto com a zona de águas
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2 - Os Sistemas Húmidos representam um dos mais importantes biótopos a nível mundial, quer pelos níveis de biodiversidade
associados, quer pela importância prioritária ao nível da conservação de muitas espécies que se encontram exclusivamente
associadas a estes ecossistemas, prósperos em actividade e produtividade primária. Estes sistemas húmidos constituem a base de
criação e sustentação da própria ZPE da Ria de Aveiro que é uma das mais relevantes zonas húmidas Portuguesas, e no Concelho
de Ílhavo, encontram-se corporizados sob duas formas distintas, balizadas por 2 habitats característicos principais. Um deles é o
Sapal, que dependendo da flora que o constitui e das condições físico-químicas pode ainda ser denominado de sapal doce ou
alto sapal e sapal salgado ou baixo sapal. No sapal alto podem ainda individualizar-se, entre outros habitats, o Juncal ou o
Caniçal. O outro é representado pelos Sistemas de Águas Livres, associados ao complexo sistema hídrico que caracteriza a
região e que compreende os rios e esteiros, as valas, as ribeiras, os canais e o Oceano Atlântico.
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Caniçal – é um tipo de sapal caracterizado pela abundância quase exclusiva de Phragmites australis (Caniço), planta que
lhe dá o nome e está associado a terrenos permanentemente inundados, tolerando alguma salinidade. Este habitat caracterizase por criar um “microclima”, no seu seio, que proporciona condições de protecção e temperaturas amenas, criando condições
excepcionais de abrigo, alimentação e nidificação para espécies tão importantes como a Garça-vermelha (Ardea purpurea) ou
a Águia-sapeira (Circus aeruginosus), além de diversas espécies de passeriformes migradores de caniçal.
Juncal – é um tipo de sapal caracterizado maioritariamente pela presença de plantas do género Juncus sp., que na zona
se destaca pela abundância da espécie Junco-das-esteiras (Juncus maritimus), associado a áreas maioritariamente de água
salobra.
3 - Os Sistemas de Águas Livres – nestes habitats destacam-se pela relevância que assumem os rios e esteiros principais, que
além do papel modelador da paisagem, e de manutenção do equilíbrio ecológico do ecossistema no seu todo, onde a água
representa um papel fulcral, desempenham ainda o papel de incubadora (nursery) para muitas espécies, principalmente
piscícolas. Destas, várias apresentam relevante importância económica e encontram na laguna as condições necessárias de
temperatura e alimentação para o seu desenvolvimento durante as fases larvares e juvenis. Por outro lado, a existência de uma
longa linha de costa no concelho levou a inclusão de uma faixa do Oceano Atlântico no interior da ZPE, alargando assim as
preocupações de conservação da biodiversidade para lá da zona costeira.
Os três grandes sistemas naturais principais que caracterizam a zona da ZPE da Ria de Aveiro integrada no Concelho de
Ílhavo e âmbito do presente trabalho, devidamente descritos acima de forma muito sucinta, formam uma área tão complexa
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livres e braços da Ria, onde abunda água com elevado teor salino. Assim e atendendo à salinidade da água, o tipo de plantas
também vária, ocorrendo com maior abundância espécies dos géneros Scirpus, Juncus e Phragmites em locais onde há maior
abundância de água doce, e espécies dos géneros Spartina, Salicornia, Puccinellia, Atriplex, Sarcocornia e Arthrocnemum em
locais sujeitos a águas com maior salinidade. Referem-se ainda em seguida alguns tipos particulares de sapal característicos e de
significativa ocorrência na zona:
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como importante ao nível da conservação da natureza e da biodiversidade. A justificar esta relevância ambiental e a suportá-la
técnica e cientificamente encontram-se as classificações que lhe foram sendo atribuídas quer nacional quer internacionalmente,
como Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo Decreto-Lei 321/83 de 5 de Junho e revogado pelo Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de
Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 213/92, de 12 de Outubro, e pelo Decreto-Lei nº 79/95,de 20 de Abril. “Sítio de Especial
Interesse” na lista de Biótopos CORINE, Reserva Agrícola Nacional (RAN), “Important Bird Area”, pela Bird Life International e pela
Sociedade Portuguesa para Estudo das Aves, e ZPE, ao abrigo da Directiva Aves incorporando a área na Rede Natura 2000.
Importa ainda aqui destacar que para efeitos do presente relatório técnico, os sistemas naturais supra citados, serão
representados na cartografia de biótopos que constitui um dos anexos do presente trabalho, de forma ampla, assumindo a forma
de 5 biótopos principais personalizados ao concelho de Ílhavo, e de acordo com a seguinte nomenclatura, a saber:
A – Sapal;
B – Campos agrícolas;
C – Praias de vasa e lodo;
D – Dunas e praia;
E – Marinhas e Salgado
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Assim, de acordo com a Resolução de Concelho de Ministros nº 66/2001 de 6 de Junho, que determina a elaboração do
PSRN2000, procuram-se efectivar os seguintes objectivos aplicados a uma escala local:
- Estabelecer e aplicar orientações para a gestão territorial da área do Concelho de Ílhavo inserida na ZPE da Ria de Aveiro
e dos valores naturais que alberga;
- Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais área do Concelho de Ílhavo inserida na ZPE da Ria
de Aveiro, fixando usos e regimes de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território;
- Representação cartográfica, tendo em conta os dados disponíveis, dos habitats principais existentes e da distribuição das
espécies prioritárias na área do Concelho de Ílhavo inserida na ZPE da Ria de Aveiro;
- Contribuir para o estabelecimento de directrizes conducentes ao zonamento de áreas em função das suas características
e prioridades de conservação;
- Definir medidas que garantam a valorização e a manutenção, num estado de conservação favorável dos habitats e
espécies, bem como fornecer a tipologia das restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger
dentro da área do Concelho de Ílhavo inserida na ZPE da Ria de Aveiro;
- Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de ordenamento do território das medidas e
restrições mencionadas nas alíneas anteriores para a área do Concelho de Ílhavo inserida na ZPE da Ria de Aveiro;
- Elaboração das orientações de gestão para as disposições regulamentares nomeadamente o diagnóstico, avaliação da
conformidade do PMOT com a Rede Natura 2000 e ainda a respectiva proposta regulamentar.
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a. No que à metodologia se refere, iniciou-se o presente trabalho com o reconhecimento prévio do terreno, consumado
através de visitas à área delimitada como ZPE da Ria de Aveiro integrada no concelho de Ílhavo. No decorrer destas visitas
procedeu-se à sondagem dos vários biótopos existentes e sua delimitação global no terreno confrontando os limites com a
realidade, bem como à análise das múltiplas dinâmicas naturais e agrícolas, além da observação e identificação de fauna
e flora presentes. Para além disso foi congregada toda a informação científica e registos históricos existentes para a região,
em simultâneo com o profundo conhecimento da área e know-how técnico sobre a região no sentido de valorizar o
trabalho final. Foram igualmente utilizados registos e observações pessoais da equipa responsável que possui elevada
experiência na região onde já trabalha há mais de 8 anos, bem como capacidade técnica e científica visto integrar
especialistas em Biologia e Ornitologia.
b. Ao nível da estruturação do documento e da informação nele contida importa desde logo referir que foi seguido o guia
metodológico “Integração das Orientações de Gestão do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 nos Plano Municipais de
Ordenamento do Território”, versão de 7 de Agosto de 2008 e o “Modelo de Relatório Rede Natura 2000” que serviram de
linha de base do presente relatório disponibilizados pelo ICNB para o efeito, procurando-se compilar e ordenar toda a
informação recolhida de acordo com as linhas mestras definidas nesses documentos orientadores.
c. Em seguida procedeu-se à delimitação dos biótopos mais relevantes na região e fez-se a compilação das respectivas
manchas de distribuição dos grupos de fauna para os quais existe informação disponível. Após essa apurada compilação
encetou-se a elaboração de fichas individuais da distribuição para cada espécie das consideradas no âmbito do presente
trabalho de acordo com o exigido pela lei, acrescido ainda das opções técnicas tomadas pela equipa responsável
visando a valorização do trabalho final, bem como uma melhor fotografia da realidade local, pelos diversos biótopos
presentes na componente concelhia de Ílhavo integrada na ZPE da Ria de Aveiro. Todo o trabalho de delimitação de
zonas de distribuição de biótopos e espécies foi efectuado recorrendo a programas de informação geográfica usando o
software de SIG – ArcGis 9.3. A selecção de espécies efectuada teve por base a metodologia utilizada nos trabalhos:
“Estudo de Avaliação da Vulnerabilidade da Capacidade de Recepção das Águas e Zonas Costeiras em Portugal” (1994),

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

d.

e.

f.

h.

i.

15

Metodologia

g.

e também “A Caracterização e delimitação das áreas fundamentais da ZPE e o Ordenamento e Gestão da Ria de Aveiro”,
bem como, o know-how e dados pessoais da equipa técnica na área em questão.
Procedeu-se em simultâneo a todo o processo de recolha de toda a informação pré-existente e trabalhos realizados na
área objecto do presente relatório e respectiva informação sobre as espécies visadas pelas Orientações de Gestão no
âmbito do trabalho, bem como de eventuais estudos, pareceres técnicos e orientações de gestão apresentados aquando
da Consulta Pública realizada no processo de elaboração do PSRN2000.
Foi posteriormente realizado um estudo e cruzamento de toda a informação presente na versão final do PSRN2000
(Resolução do Conselho de Ministros N.º 115-A de 21 de Julho de 2008) com a informação presente nos pareceres e
documentos entretanto recolhidos, em particular nos disponibilizados pela autarquia.
Foi igualmente efectuada uma exaustiva recolha bibliográfica, sobre habitats e biótopos existentes na região, bem como
das espécies existentes na área;
Compôs-se, na sequência dos passos anteriores, uma listagem de todas as espécies a incluir no presente relatório, e à sua
divisão pelo grau de importância ao nível do estatuto de conservação (tendo em conta espécies prioritárias e menos
preocupantes) de acordo com o definido no PSRN2000 (Resolução do Conselho de Ministros N.º 115-A de 21 de Julho de
2008).
Após a conclusão da listagem referida no ponto g) iniciou-se a elaboração das fichas individuais por espécies. Importa
referir que num primeiro momento atenderam-se as espécies de aves prioritárias (únicas objecto de Orientações de Gestão
no âmbito do PSRN200), com fichas mais detalhadas, contendo a seguinte informação: estatuto de conservação,
protecção legal, fenologia, distribuição nacional, população, habitat, alimentação, reprodução, ameaças e medidas de
gestão aplicáveis. Posteriormente e para as restantes espécies de aves incluídas no PSRN2000 e não contempladas com
indicações de gestão, mas que entendeu a equipa técnica dever inserir no presente trabalho, foram elaborados quadros
resumo onde se incluiu o estatuto de conservação e a área de distribuição de cada uma delas, bem como medidas de
gestão aplicáveis à espécie em questão visando a sua conservação na área.
Para valorizar o trabalho e retratar fielmente a realidade local, procedeu-se à recolha no PSRN2000, na listagem das ZEC
(Sítios) com ecossistemas análogos ao da ZPE da Ria de Aveiro (Ria Formosa, Rio Vouga, Barrinha de Esmoriz, Ria de Alvor,
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Estuário do Tejo, Litoral Norte e Dunas de Mira Gândara e Gafanha), de todas as espécies de mamíferos, anfíbios, répteis e
peixes neles consideradas como objecto de orientações de gestão
j. Após a recolha feita no ponto i) procedeu-se ao cruzamento da informação recolhida com a informação bibliográfica
referente ao concelho de Ílhavo e com as fichas de distribuição dos biótopos realizadas referidas no ponto b), de modo a
identificar as espécies consideradas prioritárias no âmbito do PSRN2000 de mamíferos, anfíbios, répteis e peixes que podem
ser encontradas na componente de Ílhavo da ZPE da Ria de Aveiro.
k. Por fim, efectuou-se a elaboração de fichas individuais para cada uma das espécies de mamíferos, anfíbios, répteis e
peixes, consideradas prioritárias de acordo com os pressupostos referidos no ponto i) e presentes na área concelhia
integrada na ZPE da Ria de Aveiro
l. No final de todo o trabalho descrito nos pontos anteriores foram ainda elaborados 2 quadros síntese de forma a tornar
facilmente legível e mais perceptível o trabalho realizado e as opções tomadas. Um dos quadros apresenta todas as
orientações de gestão e as espécies a que cada uma delas se aplica e o outro quadro apresenta todas as espécies
consideradas no âmbito do presente trabalho, com o seus estatuto de conservação e caso exista, a sua distribuição na
área e as medidas de gestão aplicáveis. (Os quadros síntese resultam de uma compilação ampla de informação, pelo que
o seu conteúdo é bastante simplista e não substitui a consulta das fichas de valores naturais.)
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4. Caracterização dos Valores Naturais presentes no território
4.1.

Estrutura biofísica da paisagem

De um modo geral a região pode ser descrita como possuindo um clima pouco húmido, temperado, com défice de água
moderado no verão. Ílhavo tem um clima temperado oceânico de influência mediterrânica, ou seja, está numa faixa de
transição do clima temperado mediterrânico, para o oceânico propriamente dito.
A temperatura média anual do ar tem na região um valor de 14,2ºC, oscilando entre a média de 10,0ºC no mês de
Dezembro e 18,6ºC de média durante o mês de Agosto. A precipitação média anual é de 960,6 mm, sendo o valor mais elevado
registado no mês de Dezembro com 144,5 mm e o valor mais reduzido no mês de Julho, com 8,8 mm.
No que diz respeito ao vento, predominam claramente, em termos de médias anuais, os ventos de Norte e Noroeste. Pode
ainda considerar-se que a velocidade do vento é relativamente baixa e constante ao longo do ano, sendo que o valor da
velocidade média é de 6,2km/h.
A humidade relativa do ar, em termos anuais, varia entre 73% e 84%, sendo que a sua principal variação é consoante a
hora do dia, apresentando uma fraca variação em termos mensais.
De um modo geral, e para valores anuais, observa-se que o número de dias de céu limpo (87,2) foi inferior ao número de
dias de céu encoberto (119,6 dias), e por conseguinte este parâmetro condiciona directamente a insolação e também a
estabilidade atmosférica.
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4.1.1. Caracterização climática do município
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O município de Ílhavo situa-se na orla litoral Mesocenozoica. Esta área geográfica corresponde a uma zona baixa e
aplanada, constituída maioritariamente por uma zona de dunas e areias eólicas.
Com frequência aparecem as formações aluvionares, sendo as mais importantes as do Rio Boco e as do canal de Mira
(pertencentes à Ria de Aveiro). Os depósitos de praias antigas aparecem na parte Este do município, sendo sulcados por várias
formações do Maestrichtiano. A rede de drenagem natural apresenta-se fundamentalmente na direcção de Sul para Norte,
dirigindo-se para a Ria de Aveiro. O encaixe e declive dos vales são pouco acentuados proporcionando um escoamento lento
das águas.
A região a Oeste de Ílhavo é baixa e pantanosa, e é maioritariamente formada por depósitos de aluvião e areias de
dunas. Os depósitos aluvionares mais significativos situam-se nas margens do Canal de Mira (Ria da Costa Nova) e do Rio Boco.
São essencialmente constituídos superficialmente por areias acastanhadas e inferiormente por Iodos cinzentos. As areias de praia
estendem-se do Norte para Sul, ao longo da costa do município, formando um estreito cordão litoral coroado pelo alinhamento
de dunas que se estendem para Este do alinhamento de praia.

4.2.

Adaptação do PSRN2000 ao município e integração com municípios vizinhos

De modo a tornar este trabalho o mais próximo possível da realidade existente no município e a encontrar linhas
orientadoras que contribuíssem para os elevados padrões de qualidade pretendidos, bem como de rigor técnico e científico,
seguiu-se o guia metodológico “Integração das Orientações de Gestão do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 nos Plano
Municipais de Ordenamento do Território”, versão de 7 de Agosto de 2008 como linha de base na elaboração do presente
relatório, reflectindo as linhas orientadoras emanadas do ICNB.
Assim, foi elaborada uma listagem de todas as espécies existentes a incluir no relatório, e efectuada a sua divisão pelo grau
de importância ao nível do estatuto de conservação (tendo em conta espécies prioritárias e menos preocupantes) de acordo
com o definido no PSRN2000 (Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008), procurando ajustar
cada uma das orientações sugeridas à realidade local e às espécies existentes na região fruto da informação recolhida e do
conhecimento da equipa sobre a sua ocorrência na área de modo a caracterizar personalizadamente a região permitindo as
melhores opções de gestão.
As orientações de gestão deverão ser aplicadas em todo o território concelhio, dentro e fora da ZPE como medida de
boas práticas e de modo a contribuirem para a criação de zonas tampão que permitam a conservação da biodiversidade.
No que diz respeito à integração e interligação com os municípios vizinhos, pela pesquisa e recolha de informação
efectuada, nenhum deles tem, até à data, o respectivo PDM actualizado com as Orientações de Gestão do Plano Sectorial da
Rede Natura 2000, que permitissem desde já aplicar e seguir princípios comuns nas áreas fronteira de modo a potenciar-se o
resultado final e a tornar mais eficiente o resultado, aplicando igualmente os princípios da cooperação estratégica e da Agenda
XXI local. Contudo, o presente relatório foi elaborado desde já de forma adequada a poder ser adaptado e integrado nas
resoluções dos municípios vizinhos vindo no futuro a permitir essa visão regional que se entende como uma mais-valia para a Rede
Natura 2000, em particular na ZPE da Ria de Aveiro.
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4.3.

Valores Naturais

Ardea purpurea
Calidris alpina
Charadrius alexandrinus
Charadrius hiaticula
Circus aeruginosus
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Melanitta nigra

Milvus migrans
Pandion haliaetus
Platalea leucorodia
Recurvirostra avosetta
Sterna albifrons
Passeriformes migradores de caniçais e galerias rípicolas
Passeriformes migradores de matos e bosques
Aves marinhas migradoras
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As fichas de valores naturais incorporam uma série de informações sucintas que permitem recolher os dados essenciais
para a compreensão das dinâmicas e das acções que recaem sobre cada espécie. Incluem assim, informação taxonómica,
fenológica, sobre a distribuição nacional e na ZPE da Ria de Aveiro, estatuto de conservação da espécie, população nacional e
local da espécie, além descrições sucintas sobre o habitat, alimentação e reprodução. Por fim, são ainda referidos elementos
sobre a protecção legal, bem como as Orientações de Gestão aplicáveis à espécie em questão quando existentes, referidas
pelo Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008.
Para a elaboração das fichas de valores naturais das espécies recorreu-se entre outros às seguintes fontes bibliográficas:
“Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal” (ICN, 2005), “Guia de Aves - O guia de campo das aves de Portugal e Europa”
(2003), às fichas de “Valores Naturais” disponibilizadas no sítio do ICNB na secção referente ao Plano Sectorial da Rede Natura
2000 e às fichas da IUCN – International Union for Nature Conservation, instituição responsável pela elaboração da Red List of
Threatened Species localizada no sítio IUCN na secção referente à Red List, para as espécies da Avifauna. Refere-se ainda que foi
dado particular destaque às espécies consideradas prioritárias na Resolução do Concelho de Ministros nº115-A/2008 publicada a
21 de Julho, para a ZPE de Aveiro e que são as seguintes:
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Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus
Alca torda
Alcedo atthis
Anas crecca
Ardea cinerea
Ardeola ralloides
Calidris alba
Calidris canutus
Calidris ferruginea
Calidris maritima

Calidris minuta
Caprimulgus europaeus
Ciconia ciconia
Egretta garzetta
Haematopus ostralegus
Limosa limosa
Limosa laponica
Locustella luscinioides
Lullula arborea
Luscinia svecica
Numenius arquata
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Philomachus pugnax
Phoenicopterus roseus
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Scolopax rusticola
Sterna sandvicensis
Tringa totanus
Sylvia undata

Valores Naturais

Para as restantes espécies de aves presentes na Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de
Julho, não sujeitas a Orientações de Gestão, mas cuja presença se encontra documentada e/ou identificada na componente da
ZPE da Ria de Aveiro, parte do Concelho de Ílhavo, elaborou-se um quadro síntese onde se descrevem unicamente as
Orientações de Gestão entendidas como preponderantes pela equipa técnica responsável e de acordo com as Orientações de
Gestão indicadas para essas mesmas espécies no próprio Plano Sectorial da Rede Natura 2000. Procurando que o resultado do
trabalho seja da maior precisão técnica possível e procurando enriquecê-lo com os dados do campo que representam a
realidade de modo fiel, realizou-se ainda uma pequena recolha bibliográfica de registos não oficiais, de avistamentos de
espécies não mencionadas na resolução supracitada, sendo as mais relevantes incluídas no quadro síntese. Esta recolha incluiu as
seguintes espécies de acordo com os critérios técnicos de escolha considerados pela equipa responsável, acima mencionados:
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Anfíbios
Bufo calamita
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Rana perezi
Triturus marmoratus
Pleurodeles waltl

Répteis
Lacerta schreiberi

Mamíferos
Eptesicus serotinus
Genetta genetta
Lutra lutra

Peixes
Alosa alosa
Alosa falax
Petromyzon marinus
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Relativamente aos restantes grupos da fauna e tendo em conta o seu valor e importância de conservação, realizou-se um
levantamento, em particular relativamente às classes de: Mamofauna, Ictiofauna e Herpetofauna. Para a caracterização local
destas classes de fauna recorreu-se ao “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal” (ICN, 2005), ao “Guia FAPAS Anfíbios e
Répteis de Portugal”(2001), ao “Collins Field Guide – Mammals of Britain and Europe”(1993), às fichas de “Valores Naturais”
disponibilizadas no sitio do ICNB na secção referente ao Plano Sectorial da Rede Natura 2000, bem como ao sítio na Internet da
“IUCN – International Union for Nature Conservation”, responsável pela elaboração da “Red List of Threatened Species”
localizadas no sitio IUCN na secção referente à “Red List”. Todo este trabalho de pesquisa e selecção no âmbito do presente
trabalho resultou nas fichas da Valores Naturais que caracterizam as seguintes espécies de Anfíbios, Mamíferos, Peixes e Répteis:
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4.4.

Fichas de Valores Naturais

As páginas seguintes apresentam as Fichas de Valores Naturais, que caracterizam cada espécie e a sua área de
distribuição na área concelhia que integra a ZPE da Ria de Aveiro bem como as medidas de Orientação de Gestão aplicáveis.
Estas fichas resultam do trabalho de pesquisa e compilação bibliográfica efectuada ao abrigo do presente trabalho.

- Espécies alvo de Orientações de Gestão na Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de
Julho de 2008 para a Ria de Aveiro:
4.4.1. Espécies prioritárias de aves;
- Outras espécies não consideradas com Orientações de Gestão pela Resolução do Concelho de Ministros nº 115A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008 para a Ria de Aveiro:
4.4.2. Espécies não prioritárias de aves;
4.4.3. Espécies não prioritárias de anfíbios;
4.4.4. Espécies não prioritárias de répteis;
4.4.5. Espécies não prioritárias de mamíferos;
4.4.6. Espécies não prioritárias de peixes.

No final acresce-se, de modo a facilitar a consulta das medidas de orientação de gestão aplicadas, quadros síntese
onde se refere a medida de orientação de gestão e as espécies associadas.
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A apresentação de resultados é feita tendo em conta a seguinte disposição:
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Garça-vermelha ou Garça-imperial
Taxonomia:
Família: Ardeidae.
Espécie: Ardea purpurea (Linnaeus 1766).
Estatuto de Conservação:
Em Perigo (Cabral et al., 2005)
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro - Anexo I
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II
Fenologia: Nidificante estival
Distribuição Nacional:
Em território nacional encontra-se de finais de Fevereiro a Setembro, podendo no caso dos juvenis prolongar-se por Outubro,
sendo a sua distribuição feita ao longo de todo o litoral, com especial incidência em zonas húmidas ou na sua proximidade.
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4.4.1. Fichas de espécies de aves prioritárias
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População:
Na Europa a espécie encontra-se em declínio, tendo-se verificado uma diminuição da população entre 1970 e 1990 (Kayser,
1994).
No entanto, em Portugal a tendência populacional tem sido aparentemente positiva, tendo-se registado um ligeiro incremento
nos últimos 10 anos, sobretudo na zona Centro do país, local onde se concentram actualmente as maiores e melhores áreas de
habitat favorável para esta espécie assumindo-se a ZPE da Ria de Aveiro como a zona mais importante para a espécies em
Portugal com mais de 50% da população nidificante (Brito & Pereira, 2006). Contudo, deve ser tido em conta que este aparente
incremento pode resultar apenas de uma melhor monitorização realizada na região pelo maior número de trabalhos
desenvolvidos, bem como pelo maior interesse científico pela zona.
Habitat:
Ocorre sobretudo em zonas húmidas com áreas de vegetação densa nomeadamente caniçais localizados em: estuários, rias,
lagoas costeiras, valas, açudes e pequenos canais e diques pertencentes a sistemas de irrigação de arrozais. Procura em larga
medida águas eutróficas pouco profundas, paradas ou com corrente reduzida, apresentando substrato arenoso, sedimentar,
lodoso ou com vegetação, sem rochas e outro tipo de obstáculos. É possível avistar a espécie em toda a extensão da ZPE
pertencente ao município de Ílhavo.
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Distribuição na área de ZPE da Ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Encontra-se mais ou menos distribuída ao longo de toda a
região de Ílhavo inserida na ZPE, escolhendo a área essencialmente para se alimentar não estando até à data documentada
nenhuma colónia de nidificação no território da ZPE de Ílhavo, embora sendo uma espécie bastante tímida e de difícil
detectabilidade, bem como pelo facto de existir condições de habitat, se admita como provável a ocorrência de colónias
nidificantes na área. Dentro desse tipo de biótopo designado de sapal e nesta região esta espécie nidifica quase exclusivamente
em caniçal que lhe oferece importante protecção e material para construir o ninho. É frequente observar a espécie em praias de
vasa, valas, ribeiras e esteiros, locais essenciais para a sua sobrevivência, uma vez que representam os territórios preferenciais de
caça fundamentais para assegurar a criação da prole.
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Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Ausência ou desadequada gestão dos recursos hídricos, devido ao abandono das técnicas tradicionais da cultura de arroz, e
ao assoreamento dos canais e desníveis de maré cada vez mais elevados que levam à perda do equilíbrio Natureza/Homem
mantido durante séculos;
- O desenvolvimento de infra-estruturas lineares como linhas de alta tensão, rodovias e ferrovias;
- As alterações do uso do solo nas áreas circundantes às colónias. Uma vez que são utilizadas como locais de alimentação.
Destaca-se o abandono da cultura de arroz, que deverá manter-se de forma sustentável, numa prática extensiva e biológica,
pois cria perturbações no dinamismo criado entre a espécie e o meio.
- A perturbação nas eventuais áreas de nidificação dado que é uma espécie extremamente sensível a qualquer tipo de
perturbação;
- A poluição e contaminação da água: dada a grande dependência desta espécie pelo meio aquático, é muito afectada por
efluentes domésticos, industriais e agrícolas (de adubos, pesticidas e herbicidas) que contaminam os recursos alimentares;
- Acções de perturbação associadas ao turismo desordenado bem como à caça e à pesca;
- A colisão com linhas aéreas de transporte de energia é também um potencial factor de mortalidade, particularmente em dias
de fraca visibilidade, quando aquelas estruturas são colocadas perto das áreas utilizadas pela espécie ou nas suas rotas de
migração;
- Sofre ainda os efeitos da caça ilegal;
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Alimentação:
Procuram alimento de forma isolada preferencialmente nas horas de menor calor e ao final do dia, em áreas de extensão
limitada, localizadas em locais pouco profundos com abundante vegetação ou sob vegetação flutuante. Alimentam-se
principalmente de peixes, insectos (larvas e adultos), mas também, embora em menor quantidade de pequenos mamíferos,
anfíbios, cobras e lagartos. Ocasionalmente alimenta-se de aves, moluscos e aranhas. Na região uma elevada percentagem da
dieta consiste em crustáceos de uma espécie exótica o Lagostim-vermelho-da-Louisiana (Procambarus clarkii), contribuindo assim
para o controlo natural desta espécie invasora.
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Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)
Agricultura e Pastorícia
- 52) Condicionar o uso de agro-químicos/adoptar técnicas alternativas: procurar introduzir práticas de agricultura biológica
minorando a utilização destas substâncias;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
- 43) Conservar/Recuperar a vegetação dos estratos herbáceos e arbustivos: neste caso procurar manter os arrozais activos num
regime extensivo e manter o mosaico característico da zona que garante condições ideias para a nidificação e alimentação da
espécie;
Construção e Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: impedir a construção de infra-estruturas na área, em particular novos postes
eléctricos ou outras estruturas com impacto negativo na espécie;
- 4) Reduzir a mortalidade acidental associada a linhas de transporte e energia: substituir tecnologias de forma a reduzir os
impactos;
Outros usos e Actividades
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna: procurar salvaguardar as colónias da espécie
em particular durante a época de nidificação;
- 35) Monitorizar/Manter/melhorar qualidade da água: assegurar condições de melhoria da qualidade da água;
Orientações Especificas
- 42) Conservar/Recuperar vegetação palustre;
- 24) Recuperar zonas húmidas;
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- A drenagem e destruição de caniçais para aproveitamento agrícola e pecuário. A manutenção desta espécie depende da
existência de extensas áreas de caniçais, para a nidificação.
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- 131) Controlar os níveis de água nas zonas de nidificação: procurar impedir flutuações bruscas nesses níveis em particular na
zona da colónia entre Março e Junho;
- 32) Condicionar drenagem: impedir qualquer drenagem de caniçais e zonas alagadas;
2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da Ardea purpurea)
Agricultura e Pastorícia
-124) Condicionar intensificação agrícola: embora a manutenção de uma agricultura extensiva seja fundamental para a
manutenção do equilíbrio natural da área, uma intensificação excessiva desse sistema agrícola será sempre prejudicial para os
indivíduos.
- 146) Condicionar queimadas: principalmente da área de caniço, local por excelência de nidificação desta espécie, nunca
queimar totalmente toda a área num ano e apenas no período de Outubro a Janeiro, deixando sempre uma área equivalente a
50% do caniçal seco por queimar para estabelecimento da colónia e fonte de material para os ninhos;
Construção de Infra-estruturas
34) Assegurar caudal ecológico: garantir um caudal que permita a manutenção simultânea dos caniçais inundados, bem como
das áreas circundantes, com níveis de água que possibilitem tanto a nidificação como a alimentação;
Outros Usos e Actividades
- 72) Implementar uma gestão cinegética compatível com conservação da espécie;
- 78) Ordenar a prática de desporto na natureza: criar áreas e percursos definidos, bem como condição de vigilância, para que
locais sensíveis (áreas de nidificação e reprodução) fiquem salvaguardados da pressão turística excessiva
- 83) Ordenar acessibilidades: limitar o tráfego automóvel em zonas sensíveis, de modo a reduzir o grau de perturbação para
espécie e para o ecossistema.
- 85) Interditar a circulação de viaturas fora dos caminhos estabelecidos: esta medida procura eliminar o tráfego em áreas
especialmente sensíveis, dando especial atenção a proibição de uso de viaturas para actividades de lazer;
- 121) Interditar a conversão de sapais: a manutenção de áreas de sapal é fundamental para a alimentação e reprodução desta
espécie. Salienta-se ainda a importância da manutenção/conservação das áreas de caniço por serem locais de abrigo e
nidificação importantes para a espécie.
Orientações Especificas
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- 137) Definir zonas de protecção para a espécie / habitat: tendo em conta o estatuto de conservação nacional para a espécie
e a importância da sua preservação, a criação de uma microreserva que integre as zonas de nidificação/alimentação principais
poderá ser uma medida de grande importância conservacionista, mas também do ponto de vista económico. Quando
associada a estratégias integradas, como sugerido na Orientação de Gestão 50, poderá ser um dos impulsionadores de
“birdwatching” na área.
Orientações Gerais
- 1) Adquirir conhecimento e prospectar a espécie /habitat: desenvolver e integrar programas de estudo da espécie, de forma a
melhor identificar efectivo populacional, ameaças, desenvolver medidas de protecção, monitorização do efectivo nidificante,
etc.
- 6) Estabelecer colaboração em programas internacionais de conservação da espécie; nomeadamente no “Projecto de
marcação por satélite Holandês”.
- 88) Informar e sensibilizar: desenvolver junto de grupos chave, como agricultores, habitantes locais, caçadores, visitantes e
autarcas, acções informativas sobre a espécie e a sua importância para o ecossistema e para o desenvolvimento de actividades
económicas a ela associadas.
- 90) Fiscalizar acessos e circulação de veículos motorizados: garantir através de fiscalização que as normas de orientação de
gestão nº 83 e 85 são cumpridas;
- 91) Melhorar eficácia da fiscalização sobre a emissão de poluentes: fiscalizar, através de controlo da qualidade da água, que as
unidades industriais a montante da área cumprem com as normas de tratamento de efluentes;
- 93) Melhorar eficácia da fiscalização na actividade cinegética: desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o
abate furtivo da espécie;
- 98) Elaborar / implementar Plano de Acção para a espécie: desenvolver e implementar as medidas urgentes de gestão
preconizadas no Plano de Acção existente, uma vez que se trata de uma das espécies prioritárias;
- 142) Reforçar fiscalização sobre deposição ilegal de lixos e entulhos: pela sua grande dependência do ecossistema, a garça
vermelha é facilmente afectada por alterações negativas no ecossistema. Por se tratar de uma área relativamente remota,
atractiva para prevaricadores, é necessária especial preocupação com qualquer tipo de deposição de resíduos, mas
especialmente com os que possam resultar na contaminação das águas.
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Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000

Ardea purpurea

4; 24; 32; 35; 42; 43; 50; 52; 131; 134; 135
Parecer Técnicos da equipa / Câmara Municipal de Ílhavo
1; 6; 34; 51a; 72; 78; 83; 85; 88; 89; 90; 91; 93; 98; 99; 115; 121; 124; 137, 142; 146; 150
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- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão, é necessário que exista fiscalização de modo a que a perturbação provocada por essas actividades não
interfiram com a dinâmica natural da espécie.
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Pilrito-de-peito-preto

Estatuto de Conservação:
Pouco preocupante (Cabral et al., 2005)
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro - A subespécie Calidris alpina schinzii (Brehm, 1822) está incluída no Anexo I.
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II
Fenologia: Invernante e migrador de passagem.
Distribuição Nacional: Ocorre ao longo da faixa litoral, nos estuários do Tejo e Sado, Ria Formosa e Ria de Aveiro, locais mais
significativos da sua presença em Portugal.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo:
Na área integrada na ZPE encontra-se essencialmente nas zonas de Sapal, associadas a valas, esteiros e canais, em locais
influenciados pelos movimentos das marés que proporcionem fundos lodosos ou lamacentos onde se alimenta.
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Taxonomia:
Família: Scolopacidae
Espécie: Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
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População: Apresenta uma tendência de estabilização. Mas a subespécie C. a. schinzii tem apresentado decréscimo de
indivíduos. Há ainda um elevado número de indivíduos que utiliza a costa portuguesa como local de passagem no caminho
migratório para África.

Alimentação: Essencialmente pequenos invertebrados (poliquetas e gastrópodes), mas também insectos, crustáceos, bivalves e,
ocasionalmente, pequenos peixes e matéria vegetal.
Habitat: Procura locais com água, sem vegetação ou vegetação herbácea de pequenas dimensões, preferindo solos lodosos ou
lamacentos e águas ricas em invertebrados. Evita zonas secas pedregosas ou rochosas, e com vegetação densa. Também
recorre a estuários, lagoas costeiras, terrenos alagados, arrozais, açudes e barragens. O seu ritmo segue geralmente o regime das
marés, descansando durante a preia-mar, período no qual se refugia em lugares como praias, salinas e bancos de sapal.
Ameaças:
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Pressão de origem antropogénica, nos locais de alimentação;
- A poluição da água, por efluentes domésticos, industriais e agrícolas. No Inverno esta espécie ocupa preferencialmente zonas
estuarinas, sendo extremamente vulnerável a incidentes relacionados com a poluição;
- A colisão com linhas aéreas de transporte de energia, que pela sua localização, particularmente em dias de fraca visibilidade,
podem afectar tanto a população invernante com a migradora;
- O abandono e reconversão da actividade salineira tradicional, não aplicável directamente na área concelhia de Ílhavo
integrada na ZPE, mas em áreas contíguas muito próximas, influenciando a população que ocorre na área;
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Reprodução: Não se reproduz em Portugal.
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Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)

2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie
Calidris alpina)
Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat: tendo em conta que a
espécie se alimenta a jusante de terrenos agrícolas e atendendo às características específicas da área, pode ocorrer risco de
contaminação por efeito de escorrência para áreas onde o Pilrito-de-peito-preto tem o seu habitat de alimentação: praias de
vasa e lodos;
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Agricultura e Pastorícia
- 50) Incrementar sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas;
- 76) Condicionar a expansão urbano-turística;
- 4) Reduzir mortalidade acidental associada a linhas de transporte de energia;
Outros usos e actividades
- 109) Manter/recuperar salinas;
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna;
Orientações específicas
- 35) Monitorizar/Manter/melhorar a qualidade da água;
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Construção de Infra-estruturas
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes: esta orientação de gestão aplica-se localmente
na medida que, intervenções em caminhos, bem como limpeza dos esteiros, interferem em alguns casos com locais de
alimentação da espécie;
Outros usos e actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: à imagem da medida 140, qualquer acção de limpeza ou
intervenção dirigida para o leito de uma das muitas linhas de água que dão forma ao biótopo onde esta espécie se alimenta,
tem de ser feita de forma controlada para minimizar os impactos nefastos no seu habitat;
- 72) Implementar gestão cinegética compatível com conservação da espécie;
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: essencialmente as que se relacionem com desportos náuticos e linhas de água;
- 78) Ordenar prática de desporto na natureza: criar áreas, regulamentos e percursos definidos, bem como vigilância, para que
locais sensíveis fiquem salvaguardados da pressão turística excessiva;
- 103) Condicionar pesca ou apanha por artes ou métodos que revolvam o fundo: de modo limitar a perturbação do habitat e
das áreas onde o Pilrito-de-peito-preto se alimenta;
Orientações específicas
- 24) Recuperar zonas húmidas: visa a recuperação/preservação deste habitat que fornece abrigo a inúmeras espécies
nomeadamente ao Pilrito-de-peito-preto;
Orientações Gerais
- 89) Legislar / rever legislação: caminhar no sentido de interditar a caça na área pelo impacto negativo que causa às espécies e
no caso presente pelo pisoteio de locais de alimentação;
- 93) Melhorar eficácia da fiscalização na actividade cinegética: na impossibilidade de aplicar a orientação de gestão 89) no
imediato, desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o abate furtivo da espécie.
-150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão, é necessário que exista fiscalização de modo a que a perturbação causada por essas actividades não interfira
com a dinâmica natural da espécie.
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Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
4; 35; 50; 76; 109; 134; 135
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
24; 30; 52x; 72; 77; 78; 89; 93; 103; 140;150

35

Pilrito-de-peito-preto - Calidris alpina

Calidris alpina

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Taxonomia:
Família: Charadriidae
Espécie: Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758).
Estatuto de Conservação:
Pouco preocupante (Cabral et al., 2005)
Protecção legal: Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro - Anexo I
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II
Fenologia: Residente, invernante e migrador de passagem.
Distribuição Nacional: A sua distribuição continental abrange toda a faixa costeira do Minho ao Algarve, ocorrendo em número
muito reduzido no interior, junto a açudes e barragens.
Distribuição na área de ZPE da Ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Não existem referências oficiais publicadas que confirmem a
presença da espécie na área Norte da ZPE, embora o habitat seja propício. Na zona Sul a sua presença está limitada ao Sapal,
principalmente junto das linhas de água sujeitas a influencia das marés, uma vez que utiliza os fundos lamacentos e lodosos ou
águas com pouca profundidade para procurar alimento, locais que abundam no concelho de Ílhavo, que apresenta assim
condições favoráveis para a espécie.
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Borrelho-de-coleira-interrompida
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Habitat: No Inverno procura normalmente praias, salinas ou pequenas ilhas de areia. Gosta de superfícies macias de areia e zonas
lodosas, tolerando praias com cascalho e evitando terrenos rochosos e costas expostas ao vento. Depende de áreas protegidas
como reservas naturais e salinas, que lhe providenciam alimento e ausência de grandes perturbações. Procura alimento, em
águas pouco profundas, na vasa ou em terreno aberto. Embora prefira zonas costeiras, arenosas ou lagoas costeiras é também
possível encontrá-lo em zonas interiores muito diferenciadas de região para região, desde zonas húmidas artificiais a salinas,
estuários e arrozais. É possível observar a sua presença numa grande extensão dos Esteiros, canais e efluentes que formam os
braços da Ria de Aveiro nomeadamente os integrados na componente concelhia da ZPE.
Alimentação: Junto das zonas costeiras procura alimento em águas de pouca profundidade, na vasa ou em terreno aberto.
Prefere locais sem perturbação, geralmente fora da área de nidificação. A sua dieta alimentar inclui sobretudo crustáceos,
poliquetas, vermes e moluscos.
As populações que ocorrem no interior recorrerem a crustáceos e moluscos mas também a insectos e aranhas.
Reprodução: Constroem o ninho em colónias ou de forma individual, que é instalado no chão a descoberto ou no meio de
vegetação rasteira, nas proximidades de água. É uma espécie territorial. Os ninhos estão a cerca de 2-5 m de distância uns dos
outros, no entanto podem estar mais próximos ou mais distantes uns dos outros. Estão associados a outras aves, como a Glareola
pratincola. Formam casais monogâmicos de duração sazonal, embora o mesmo par se possa juntar durante anos sucessivos.
Ambos os progenitores se ocupam das crias, que são precoces e nidífugas (Cramp & Simmons, 1983).
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População: Embora em Portugal o seu estatuto de conservação seja de Pouco preocupante, tem-se verificado um declínio
populacional da espécie a nível Nacional (Wetlands International, 2002) e Europeu, onde a população está em declínio
moderado (BirdLife International, 2004).
Já em Espanha é classificada de Vulnerável (Madroño et al., 2004). Em Portugal Continental é ainda possível distinguir entre
populações residentes, invernantes e migradoras de passagem.
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- A pressão turística nos locais de nidificação. As zonas marginais sujeitas a actividades de origem antropogénica, podendo
provocar o abandono dos locais de nidificação em resultado da perturbação indirecta, mas também a destruição dos ninhos por
pisoteio;
- A caça ilegal, incluindo a caça fora da época, seja o abate directo ou a perturbação provocada pelo exercício da caça a
outras espécies, é um problema grave. Na Ria de Aveiro, importante local de nidificação para a espécie, a caça representa uma
ameaça séria à permanência da espécie na região;
- A predação. Muitos animais, como raposas, gaivotas, cães e gatos domésticos alimentam-se dos ovos, provocando uma
importante redução no sucesso reprodutor da espécie;
- A poluição das linhas de água por efluentes domésticos, industriais e agrícolas;
- A destruição do habitat de descanso e alimentação. O crescente interesse sobre a faixa litoral para prática de actividades
lúdico/recreativas, tem afectado fortemente as zonas habituais de descanso e alimentação desta espécie, quer pela ocupação
do solo, com a consequente destruição ou alteração do habitat, quer por um aumento significativo da perturbação provocada.
- A colisão com linhas aéreas de transporte de energia pode ser um importante factor de mortalidade, particularmente em dias
de fraca visibilidade, quando aquelas estruturas são colocadas perto das áreas utilizadas pela espécie ou nas suas rotas de
migração;
Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)
Agricultura e Pastorícia
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
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Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
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2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie
Charadrius alexandrinus)
Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas aos territórios de alimentação: tendo
em conta que a espécie se alimenta e nidifica a jusante de terrenos agrícolas e atendendo às características especificas da
área, pode ocorrer risco de contaminação por efeito de escorrência para áreas onde a espécie tem o seu habitat;
-115) Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos;
39

Borrelho-de-coleira-interrompida - Charadrius alexandrinus

Construção e Infra-estruturas
- 4) Reduzir a mortalidade acidental associada a linhas de transporte de energia;
- 76) Condicionar a expansão urbano-turística: procurar que as zonas de alimentação da espécie não sejam destruídas e
perturbadas em particular na altura da nidificação;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: com os mesmos objectivos da orientação 76);
Outros usos e actividades
- 72) Implementar gestão cinegética compatível com a conservação da espécie;
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: regulamentar para que as actividades realizadas representem o mínimo impacto
sobre a espécie em particular nas zonas de alimentação;
– 109) Manter/Recuperar salinas;
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna visando o mesmo da orientação 109);
Orientações específicas
- 11) Criar novos locais de reprodução, conservação/recuperação dos existentes;
- 15) Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a competição inter-especifica: criando ou requalificando novos locais de
alimentação ou preservando os já existentes;
-35) Monitorizar/Manter/melhorar a qualidade da água;
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- 128) Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos – por ser uma espécie que nidifica em locais de grande exposição, esta
medida permite criar novos locais de abrigo e nidificação
Construção de infra-estruturas
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes: esta orientação de gestão aplica-se na medida
que, intervenções em caminhos, bem como limpeza dos esteiros, interferem em alguns casos com locais de alimentação da
espécie;
Outros usos e actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: à imagem da medida 140, qualquer acção de limpeza ou
intervenção dirigida para o leito de uma das muitas linhas de água que dão forma ao biótopo onde esta espécie nidifica e se
alimenta, tem de ser feita de forma controlada para minimizar os impactos nefastos dela decorrente.
- 32) Condicionar drenagem: refere-se a restrições à drenagem de zonas húmidas e/ou áreas contíguas. Inclui impedir destruição
de habitat por drenagem de solos para aproveitamento agrícola ou outras alterações de uso do solo que destruam zonas
húmidas, territórios por excelência de alimentação da espécie.
- 35) Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água: na continuidade do sugerido na medida 52x, é de extrema importância
monitorizar a qualidade da água no ecossistema de forma a manter ou melhorar as suas características;
- 39) Condicionar pesca: esta medida não se direcciona para a gestão de stocks de presas, mas para as possíveis perturbações
causadas no ecossistema pela arte piscatória, nomeadamente pelo pisoteio de zonas de alimentação e de ninhos.
- 41) Conservar / recuperar vegetação ribeirinha autóctone: recuperar o habitat da espécie, contribuindo simultaneamente para
a manutenção da zona ribeirinha oferecendo condições óptimas para a criação da prole.
- 78) Ordenar a prática de desporto na natureza: criar áreas e percursos definidos, bem como criação de vigilância, para que
locais sensíveis (áreas de nidificação) fiquem salvaguardados da pressão turística;
- 83) Ordenar acessibilidades: limitar o tráfego automóvel em zonas sensíveis, de modo a reduzir o grau de perturbação da
espécie e do ecossistema;
- 85) Interditar circulação de viaturas fora dos caminhos estabelecidos: esta medida procura eliminar o tráfego em áreas
especialmente sensíveis, dando especial atenção a proibição de uso de viaturas para actividades de lazer;
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Orientações específicas
- 24) Recuperar zonas húmidas: assegurar a disponibilidade e qualidade de habitats de zonas húmidas, interiores ou costeiras,
necessárias à conservação da espécie.
Orientações Gerais
- 1) Adquirir conhecimento e prospectar a espécie/habitat: desenvolver e integrar programas de estudo e monitorização da
espécie, de forma a melhor identificar o efectivo populacional, ameaças, desenvolver medidas de protecção, etc.;
- 3) Monitorizar espécimes mortos: para melhorar o conhecimento das causas de morte, patologias e aspectos genéticos da
espécie. Uma vez que esta espécie frequenta locais de grande sensibilidade ambiental, poderá ainda servir de bioindicador para
alterações ocorridas no habitat;
- 88) Informar e sensibilizar: desenvolver actividades que sensibilizem a população, caçadores e visitantes, para o tipo de
comportamentos a adoptar na área de forma a não prejudicar a espécie.
- 89) Legislar / rever legislação: interditar a área à caça procurando salvaguardar as zonas de alimentação da espécie do
pisoteio e da perturbação causada.
- 93) Melhorar eficácia da fiscalização na actividade cinegética: na impossibilidade de aplicar a orientação de gestão 89) no
imediato, desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o abate furtivo da espécie e comportamentos com impactos
negativos.
- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão, é necessária a existência de fiscalização de modo a que a perturbação feita por essas actividades não
interfiram com a dinâmica natural da espécie.
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Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o
PSRN 2000

Charadrius
alexandrinus

4; 11; 15; 35; 50; 72; 76; 77; 109; 134; 135
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
1; 3; 24; 30; 32; 35; 39; 41; 52x; 78; 83; 85; 88; 89; 93; 115; 128; 140; 150
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Espécie

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Borrelho-grande-de-coleira

Estatuto de Conservação:
Pouco preocupante (Cabral et al., 2005)
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II
Fenologia: Invernante e migrador de passagem.
Distribuição Nacional: Limícola migradora, só se encontra em território Nacional para invernar ou durante as passagens
migratórias. Encontra-se em toda a faixa costeira Continental do Minho ao Algarve. É possível também encontrá-la em zonas do
interior Alentejano, se bem que em menor número, associada a açudes e barragens.
Distribuição na área de ZPE da Ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Não existem referências oficiais sobre a presença da espécie
na área Norte da ZPE mas a probabilidade de ocorrência é muito elevada dadas as favoráveis características do habitat (sapal).
Na zona Sul o Charadrius hiaticula encontra-se principalmente na zona que limita o biótopo de Sapal, próximo de locais onde a
influencia das marés se faz sentir de forma mais moderada, que abundam nos diversos canais e esteiros existentes no concelho.
Durante as marés-altas procura abrigo no interior do sapal e nas zonas limítrofes dos arrozais.
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Taxonomia:
Família: Charadriidae
Espécie: Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
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População: Tem sido registado um ligeiro aumento nas populações invernantes desta espécie (Wetlands International, 2002).

Alimentação: Alimenta-se de minhocas, crustáceos e moluscos. O alimento é obtido nas áreas de vasa, lodos e areias cobertas
por Zoostera sp. Quando possível evita alimentar-se de noite, uma vez que a abundância de alimento é menor do que de dia.
Habitat: Procura áreas abertas, praias ou areais, com água, onde a influência das marés não seja muito marcada. É possível
encontrá-lo em números reduzidos em zonas rochosas. Prefere águas pouco profundas e quando as condições são menos
favoráveis, durante a preia-mar, procura abrigo em sapais, restingas de areia e salinas onde forma bandos mistos com Calidris
alpina entre outras limícolas. Ocorre também em zonas de interior, nomeadamente albufeiras, desde que estejam associados a
lamas. É tolerante a condições climatéricas adversas como, frio, vento e humidade.
Ameaças:
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Pressão de origem antropogénica associada ou na proximidade de locais de alimentação;
- A poluição da água por efluentes domésticos, industriais e agrícolas. No Inverno esta espécie ocupa preferencialmente zonas
estuarinas, sendo extremamente vulnerável a incidentes relacionados com a poluição;
- Caça ilegal, incluindo a caça fora da época, seja o abate directo ou a perturbação provocada pelo exercício da caça a
outras espécies, ou ainda o pisoteio de zonas de alimentação são problemas graves. Na Ria de Aveiro em particular, importante
local de invernada para a espécie, representa uma ameaça séria à presença do Charadrius hiaticula na região;
- A destruição do habitat de descanso e alimentação;
- A colisão com linhas aéreas de transporte de energia: limitada a dias de fraca visibilidade e nevoeiro;
- O abandono e reconversão da actividade salineira tradicional, não aplicável na ZPE de Ílhavo, mas em áreas contíguas muito
próximas, influenciando a população que ocorre na área;
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Reprodução: Não se reproduz em Portugal.
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Agricultura e Pastorícia
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: impedindo a destruição de zonas de vasa e lodos e de zonas húmidas,
territórios de alimentação da espécie;
- 76) Condicionar a expansão urbano-turística: procurar evitar impactos negativos das actividades sobre a espécie e o seu
habitat;
- 4) Reduzir mortalidade acidental associada a linhas de transporte de energia;
Outros usos e actividades
- 109) Manter/recuperar salinas;
- 72) Implementar uma gestão cinegética compatível com a conservação da espécie: preferencialmente caminhar no sentido
de eliminar a actividade cinegética na área concelhia, parte da ZPE;
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna;
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: procurando impedir quaisquer impactos negativos na espécie em particular
actividades que envolvam meios náuticos e aquáticos ou que exerçam perturbação nos territórios de alimentação;
Orientações específicas
- 35) Monitorizar/Manter/melhorar a qualidade da água;
2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie
Charadrius hiaticula)
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Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Orientações Gerais
- 88) Informar e sensibilizar: desenvolver junto de grupos chave como agricultores, habitantes, caçadores, visitantes e autarcas,
acções informativas sobre a espécie a sua importância para o ecossistema, bem como os comportamentos que põem em risco a
sua sobrevivência na área;
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Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat: tendo em conta que a
espécie se alimenta a jusante de terrenos agrícolas e atendendo às características especificas da área, pode ocorrer risco de
contaminação por efeito de escorrência para áreas onde o Borrelho-grande-de-coleira descansa e se alimenta;
Construção de Infra-estruturas
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes: esta orientação de gestão aplica-se na medida
que, intervenções em caminhos, bem como acções de limpeza dos esteiros, interferem em alguns casos com locais de
alimentação da espécie, devendo ser acompanhadas por técnicos devidamente qualificados;
Outros usos e actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: da mesma forma que na medida 140, qualquer acção de
limpeza ou intervenção dirigida para o leito de uma das muitas linhas de água que dão forma ao biótopo onde esta espécie se
alimenta, tem de ser feita de forma controlada para minimizar os impactos nefastos no seu habitat deverá ser acompanhada por
técnicos devidamente qualificados;
- 78) Ordenar a prática de desporto na natureza: criar áreas e percursos definidos, bem como promover a vigilância, para que
locais sensíveis fiquem salvaguardados da pressão turística;
- 103) Condicionar a pesca ou apanha por artes ou métodos que revolvam o fundo: de modo a limitar a perturbação do habitat
e das áreas onde o Borrelho-grande-de-coleira se alimenta;
- 121) Interditar a conversão de sapais: impedir acções que conduzam à destruição directa dos sapais por se tratarem de locais
relevantes para a sua alimentação e abrigo;
Orientações específicas
- 24) Recuperar zonas húmidas: visa a recuperação/preservação deste habitat que fornece abrigo a inúmeras espécies e em
particular ao Borrelho-grande-de-coleira;
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Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o
PSRN 2000

Charadrius hiaticula

4; 35; 50; 72; 76; 77; 109; 134; 135
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
24; 30; 52x; 78; 88; 89; 93; 103; 121; 140; 150
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- 89) Legislar / rever legislação: interditar a caça na área: pelo impacto causado no habitat e pelo pisoteio de áreas de
alimentação e descanso;
- 93) Melhorar a eficácia da fiscalização na actividade cinegética: na impossibilidade de aplicar a orientação de gestão 89) de
imediato, desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o abate furtivo da espécie;
- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão é necessário que exista fiscalização de modo a que a perturbação provocada por essas actividades não
interfira com a dinâmica natural da espécie.
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Taxonomia
Família: Accipitridae.
Espécie: Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Estatuto de Conservação:
População residente: Vulnerável (Cabral et al., 2005)
População invernante: Vulnerável (Cabral et al., 2005)
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro - Anexo I
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II
Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril, transposição da Convenção de Washington (CITES), Regulamento CE nº 1332/2005 de 9 de
Agosto (alteração ao Reg. CE nº 338/97 de 9 de Dezembro) – Anexo II-A
Fenologia: Residente e população invernante.
Distribuição Nacional: Em Portugal Continental a Águia-sapeira distribui-se principalmente ao longo da faixa litoral, fixando-se
preferencialmente junto às principais zonas húmidas. Destas destacam-se 4 locais: os estuários do Tejo e Sado, o Baixo Mondego e
a Ria de Aveiro, que em conjunto detêm 70 a 92% do total de indivíduos recenseados (Fernandes et al., 1995; Rosa et al., 1998;
Rosa et al., 2001). A distribuição da população invernante faz-se essencialmente pelos mesmos núcleos.
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Águia-sapeira ou Tartaranhão-ruivo-dos-pauis

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Habitat: O habitat da população nidificante em Portugal é formado por terrenos abertos, principalmente constituído por zonas
húmidas de águas doces ou salobras, como pauis, sapais, pântanos, margens de lagos, rios e canais de fraco caudal, desde que
possuam vegetação aquática emergente. O principal biótopo associado à reprodução e que representa 90% dos locais de
nidificação é o caniçal (Rosa et al., 2001). A procura de alimento é feita em áreas contíguas, de águas pouco profundas, doces
ou salobras, ou em campos agrícolas, campos de cereais, pousios, prados em áreas contíguas a vegetação aquática, onde
ocorre abundância de alimento. (Del Hoyo et al., 1994).
Alimentação: Alimenta-se de um vasto leque de presas, dependendo da disponibilidade local. Prefere animais de pequeno e
médio porte, nomeadamente aves (principalmente aquáticas, incluindo adultos e ovos), mamíferos (roedores) e, em menor
proporção insectos, sapos, cobras e peixes (Del Hoyo et al., 1994). Perante a oportunidade não recusa cadáveres, animais
doentes ou feridos.
Reprodução: Espécie solitária ou semi-colonial constrói ninhos geralmente em locais de vegetação palustre (e.g. caniço, tabua)
encontrando-se normalmente isolados, no entanto podem encontrar-se até 10 casais na mesma zona húmida. A postura ocorre
em Março ou Abril, e é constituída por 3 a 6 ovos. Ambos os progenitores se ocupam das crias, de que cuidam até 2 a 3 semanas
após terem saído do ninho.
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Distribuição na área de ZPE da Ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: A Águia-sapeira possui uma distribuição por toda a área
concelhia integrada na ZPE, com principal incidência nos biótopos de Sapal e Campos agrícolas, pelo que a sua preservação
pode contribuir para um aumento da população residente e embora não existam dados concretos relativos a existência de
núcleos de nidificação, existem condições ecológicas e de habitat para que possam ocorrer e portanto, a aplicação de medidas
para esta espécie irão certamente exercer um relevante papel na sua conservação e na continuação da recuperação do seu
efectivo populacional na região.
População: A população de Águia-sapeira tem registado um aumento dos seus efectivos, tanto da população nidificante como
invernante. Contudo, esse facto não diminui o estatuto de vulnerabilidade da espécie, uma vez que esse aumento se regista em
áreas onde já existia nidificação e não em novos locais. Na Europa a espécie é considerada não ameaçada, havendo registo de
populações estáveis e em crescimento.
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- A perda de habitat: nas últimas décadas a área em questão tem sofrido grandes alterações ao nível das práticas agrícolas
tradicionais. O corte indiscriminado e a realização de queimadas sem controlo com a consequente degradação de áreas de
caniçal/juncal, bem como a omnipresença da drenagem para a rentabilização dos terrenos para a pastorícia.
- As alterações do habitat: o abandono das técnicas tradicionais de cultivo cria perturbações na dinâmica Natureza/Homem,
originando situações de alteração do ecossistema a nível da composição da vegetação palustre. Estas perturbações associadas
à sucessão ecológica, podem originar o desaparecimento precoce de parte da área húmida com prejuízo para a espécie. Há
ainda que ter em conta, se bem que em menor grau, o potencial efeito de alterações originadas por actividades turísticas
desordenadas.
- O abate ilegal: ao abate ilegal, junta-se a possibilidade de abate acidental. Isto porque, a Águia-sapeira para procurar alimento
empreende voos lentos e de baixa altitude, elevando o grau de exposição de uma espécie “vulnerável” a um elemento
desnecessário de perigo com frequentes registos de animais feridos/mortos na região.
- A perturbação provocada pelas actividades humanas: a pressão exercida pela actividade cinegética pode influenciar não só a
escolha dos locais de dormitório, como também condicionar o sucesso reprodutivo da espécie.
- O saturnismo: devido ao tempo de permanência do chumbo no solo e à ingestão de presas contaminadas, há um risco efectivo
de contaminação da Águia-sapeira, agravado por ser um predador de topo de cadeia, mesmo sendo a utilização de munições
com chumbo já proibida, não existe fiscalização e continuam a ser utilizadas na região.
- A poluição e aumento da utilização de agro-químicos: visto a Águia-sapeira ser um consumidor final de espécies que se
encontram directamente em contacto com agentes nefastos, há a possibilidade de esta ser afectada de duas formas, por
ingestão directa de presas contaminadas e/ou por diminuição do número de presas devido a sua morte por contaminação –
bioacumulação.

50

Águia-sapeira ou Tartaranhão-ruivo-dos-pauis - Circus aeruginosus

Ameaças:
Na área de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Agricultura e Pastorícia
- 52) Restringir o uso de agro-quimicos/adoptar técnicas alternativas: procurar que sejam adoptadas práticas biológicas na zona
diminuindo impactos negativos na espécie e impedir uso de substâncias proibidas – fiscalização dos pesticidas e adubos
utilizados;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
Construção de Infra-estruturas
- 76) Condicionar a expansão urbano-turística: impedir construções de infra-estruturas que provoquem qualquer impacto na
espécie – locais de alimentação e de nidificação;
Outros usos e actividades
- 72) Implementar gestão cinegética compatível com conservação da espécie: caminhar para a interdição da caça em toda a
zona de ZPE de ocorrência da espécie pela perturbação causada no habitat e na espécie, nas zonas de alimentação e de
nidificação;
- 73) Tomar medidas que fiscalizem o uso de chumbo na actividade cinegética: promover um período de transição curto e
posteriormente apenas permitir utilização de materiais sustentáveis e recicláveis;
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna: regulamentar a actividade procurando impedir
impactos negativos sobre a espécie;
- 77) Ordenar actividades de recreio e de lazer: regulamentar as actividades e sujeitar a parecer técnico visando minimizar
perturbações na espécie;
Orientações específicas
- 35) Monitorizar/Manter/ melhorar a qualidade da água;
- 42) Conservar/recuperar a vegetação palustre: procurando fornecer mais territórios de nidificação;
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Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie Circus
aeruginosus).
Agricultura e Pastorícia
-51a) Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas: a conservação desta espécie depende em parte da
manutenção das práticas agrícolas, nomeadamente da cultura de arroz em regime extensivo, contudo essa lavoura deve
adaptar técnicas e comportamentos compatíveis com a conservação da natureza.
- 55) Promover a cerealicultura extensiva: este tipo de agricultura proporciona a Águia-sapeira um local de excelência para a
caça. É importante salientar que a promoção desta actividade, de forma sustentável, contribui não só para a manutenção do
ecossistema mas também para o desenvolvimento económico e social da região.
-115) Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos: é um factor de elevada importância para a manutenção dos hábitos
alimentares da espécie desde que desenvolvida de modo equilibrado e sustentável.
- 124) Condicionar a intensificação agrícola: embora a cultura extensiva (55 e 115) seja fundamental para a manutenção do
equilíbrio natural da área, uma intensificação excessiva desse sistema agrícola será sempre prejudicial para os indivíduos.
- 146) Condicionar queimadas: impedir queimadas descontroladas e de qualquer tipo entre Fevereiro e Outubro, principalmente
da área de caniço, local importante de nidificação da espécie.
Silvicultura
- 127 - Manter árvores mortas ou árvores velhas com cavidades: esta medida visa manter potenciais locais de nidificação (por
vezes a Águia-sapeira utiliza árvores como locais de nidificação), mas também locais de “vigia” de presas - poleiros
Construção e infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: no sentido de evitar a destruição directa do habitat ou a mortalidade de
espécies. Na área em questão aplica-se a linhas aéreas de transporte de energia, antenas, obras de engenharia costeira ou
edificações vultuosas em qualquer território de caça ou alimentação da espécie.
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- 11) Criar novos locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes: fornecer condições para o crescimento e expansão
para novos locais contíguos;
- 32) Condicionar drenagem: impedir a conversão de zonas húmidas para outras finalidades;
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Outros usos e actividades
- 78) Ordenar a prática de desporto na natureza: criar áreas e percursos definidos, bem como condição de vigilância, para que
locais sensíveis (áreas de nidificação) fiquem salvaguardados da pressão turística e regulamentar as actividades sujeitando-as a
emissão de parecer técnico.
- 83) Ordenar acessibilidades – limitar o tráfego automóvel em zonas sensíveis, de modo a reduzir o grau de perturbação da
espécie e do ecossistema;
- 85) Interditar circulação de viaturas fora dos caminhos estabelecidos: esta medida procura eliminar o tráfego em áreas
especialmente sensíveis, dando especial atenção à proibição de uso de viaturas para actividades de lazer;
Orientações específicas
- 24) Recuperar zonas húmidas: procurar aumentar a disponibilidade e qualidade deste tipo de habitas essenciais para a
nidificação e alimentação da espécie. Com a implementação desta medida procura-se a preservação e aumento da
população nidificante e invernante.
Orientações gerais
- 3) Monitorizar espécimes mortos: permitindo adquirir conhecimento sobre as principais causas de morte da espécie,
identificando assim as ameaças mais representativas a sua sobrevivência;
- 6) Estabelecer colaboração em programas internacionais de conservação da espécie;
- 88) Informar e sensibilizar; desenvolver junto de grupos chave: em particular agricultores, habitantes, caçadores, visitantes e
autarcas, acções informativas sobre a espécie e a sua importância para o ecossistema e para o desenvolvimento de actividades
económicas a ela associadas;
- 89) Legislar / rever legislação: interditar a prática de caça em toda a área de ZPE concelhia onde a espécie ocorre.
- 90) Fiscalizar acessos e circulação de veículos motorizados: garantir através de fiscalização que as normas de orientação de
gestão nº 83 e 85 são cumpridas.
- 91) Melhorar a eficácia da fiscalização sobre a emissão de poluentes: fiscalizar, através de controlo da qualidade da água, que
as unidades industriais a montante da área cumprem com as normas de tratamento de efluentes impedindo bioacumulação e
minimizando impactes directos ou indirectos na espécie;
- 93) Melhorar eficácia da fiscalização na actividade cinegética: na impossibilidade de aplicar a orientação de gestão 89) no
imediato, desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o abate furtivo da espécie.
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- 150) Reforçar a vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas
na área em questão é necessário que exista fiscalização de modo a que a perturbação feita por essas actividades não interfira
com a dinâmica natural da espécie.

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da República Nº139 de 21 de Julho
de 2008, que regula o PSRN 2000

Circus aeruginosus

11; 32; 35; 42; 50; 52; 72; 73;76; 77; 135
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
3; 4; 6; 24; 52x; 55; 78; 83; 85; 88; 89; 90; 91; 93; 99; 115; 124; 127; 134; 146; 150
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Espécie

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Pernilongo ou Perna-longa

Estatuto de Conservação:
Pouco preocupante (Cabral et al., 2005)
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro – Anexo I
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna – Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona – Anexo II
Fenologia: Residente e nidificante estival.
Distribuição nacional: A população nidificante abrange zonas continentais costeiras e estuários, a Sul da Bacia do Rio Vouga. É
possível ainda encontrá-lo junto de lagoas, albufeiras, arrozais, pequenos charcos ou em alguns locais no interior a Sul do Tejo. No
Inverno ocorre ao longo da costa, mas apenas a Sul do Mondego.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Só se encontra referência documentada à presença do
Pernilongo na zona Sul da área concelhia integrada na ZPE, nomeadamente, nas áreas de Sapal, com especial incidência na
proximidade de locais que se encontram sobre a influência das marés, pelas zonas de vasa e lodos e toda a zona de campos
alagados. Na componente Norte embora não existam dados publicados existe habitat de elevado potencial para a ocorrência
da espécie pelo que é muito provável que lá exista principalmente a alimentar-se.
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Taxonomia:
Família: Recurvirostridae
Espécie: Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Habitat: Procura águas pouco profundas, doces ou salobras, que não sofram marcadamente a influência das marés. Prefere
substratos arenosos, argilosos ou lodosos, sem vegetação ou pedras. Requer águas de elevada produtividade biológica, com
grande disponibilidade de invertebrados. Não necessita de zonas de abrigo, tolerando vegetação esparsa dos géneros
Salicornia, Scirpus ou Spartina. Normalmente evita o frio, chuva e nevoeiro, no entanto tolera ventos fortes e sol intenso sem ter de
procurar sombra. Ocorre em salinas, pisciculturas, lagoas costeiras, terrenos alagados, arrozais, pauis, charcos, açudes e
barragens com margens de declive suave e áreas de lama a descoberto, lagoas e estações de tratamento de águas (ETAR).
Descansa, em bandos, em zonas costeiras ou em águas pouco profundas.
Alimentação: A sua dieta alimentar inclui uma grande variedade de invertebrados, insectos aquáticos e suas larvas, borboletas e
suas larvas, bivalves, gastrópodes, crustáceos, vermes, aranhas, alguns pequenos vertebrados, girinos e peixes e seus ovos.
Ocasionalmente também pode alimentar-se de sementes (Cramp & Simmons, 1983).
Reprodução: Forma casais monogâmicos de duração sazonal, em que ambos os progenitores se ocupam da cria. Os ninhos
podem encontrar-se isolados ou em colónias, geralmente expostos ou por vezes escondidos no meio da vegetação. Por ser
territorial defende a área em volta do ninho. Fora da época de nidificação apresentam comportamentos gregários, formando
pequenos grupos.
Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Pressões de origem antropogénica: afectam as zonas habituais de alimentação e nidificação desta espécie e muitas vezes
existe mesmo impedimento de nidificação e destruição de ninhos.
- A poluição da água, por efluentes domésticos, industriais e agrícolas. Destaca-se a contaminação com produtos cumulativos
como metais pesados, ou resíduos provenientes da actividade agrícola.

56

Pernilongo ou Perna-longa - Himantopus himantopus

População: Os censos sugerem a estabilidade da população, tanto nidificante como invernante.
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Agricultura e Pastorícia
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação.
Construção e Infra-estruturas
- 4) Reduzir a mortalidade acidental associada a linhas de transporte de energia;
- 76) Condicionar expansão urbano-turística: com o mesmo objectivo da orientação 134;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: não permitir a construção/colocação de infra-estruturas que perturbem as
zonas de alimentação e/ou nidificação da espécie;
Outros usos e actividades
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: regulamentação e sujeição a parecer técnico as actividades de recreio e lazer que
são desejáveis de existirem mas que deverão evitar impactes negativos na espécie e no habitat e serem sustentáveis;
- 109) Manter/recuperar salinas: não se aplica directamente na área mas na vizinhança contribuindo para que a população que
nela ocorre possa ter locais alternativos de nidificação próximos e seja assim conservada;
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna: regulamentação de forma a existir um
ordenamento da actividade evitando perturbação na espécie;
Orientações específicas
- 35) Monitorizar/Manter/melhorar qualidade da água;
- 24) Recuperar zonas húmidas: requalificar as zonas húmidas da zona impedindo que desapareçam e atrasando a sucessão
ecológica;
- 15) Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a competição inter-específica: garantir a manutenção de territórios de
alimentação vastos que impeçam a competição inter-específica com outras Limícolas e Ardeídeos, por exemplo.
- 131) Controlar os níveis de água nas zonas de nidificação: não permitir que existam alterações consideráveis e súbitas nos níveis
de água durante a época de nidificação de Abril a Junho, nas zonas dos arrozais e dos campos alagados para que não ocorram
perdas de ninhadas por inundação/afogamento;
57

Pernilongo ou Perna-longa - Himantopus himantopus

Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)
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- 11) Criar novos locais de recuperação, conservar/recuperar os existentes;

Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat: tendo em conta que a
espécie se alimenta e nidifica a jusante de terrenos agrícolas e atendendo às características específicas da área, pode ocorrer
risco de contaminação por efeito de escorrência para áreas onde o Himantopus himantopus tem o seu habitat preferencial
podendo ainda verificar-se bioacumulação e consequente mortalidade, o que se deve procurar evitar;
- 128) Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos – por ser uma espécie que nidifica em locais de grande exposição, esta
medida permite criar novos locais de abrigo e nidificação. Promovendo simultaneamente a conservação da fauna autóctone.
Silvicultura
- 43) Conservar / recuperar vegetação do estrato herbáceo e arbustivo: a conservação/recuperação de estratos herbáceos
contribui, à imagem da medida 128, para criação de novos espaços de abrigo e nidificação para a espécie na zona fazendo
com que nela se possa estabelecer.
Construção de Infra-estruturas
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes: esta orientação de gestão aplica-se na medida
que, intervenções em caminhos, bem como limpeza dos esteiros, interferem em alguns casos com locais de alimentação da
espécie devendo ser acompanhadas por técnicos especializados.
Outros usos e actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: à imagem da medida 140, qualquer acção de limpeza ou
intervenção dirigida para o leito de uma das muitas linhas de água que dão forma ao biótopo onde esta espécie nidifica e se
alimenta, tem de ser feita de forma controlada para minimizar os impactos nefastos no seu habitat.
- 32) Condicionar a drenagem: refere-se a restrições à drenagem de zonas húmidas e/ou áreas contíguas. Inclui impedir
destruição de habitat por drenagem de solos para aproveitamento agrícola ou outras alterações de uso do solo que tenham
impactes negativos na espécie.
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2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação do Himantopus
himantopus).
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Orientações específicas
- 42) Conservar / recuperar vegetação palustre: uma vez que a espécie procura alimento em locais de natureza pantanosa, esta
medida é bem-vinda, uma vez que contribui para o aumento de qualidade dos habitats frequentados pelo Pernilongo.
Orientações Gerais
- 3) Monitorizar espécimes mortos: uma vez que esta espécie frequenta locais de grande sensibilidade ambiental, a monitorização
de espécimes mortos ajuda ao controlo de situações anómalas que possam ocorrer, a perceber causas da mortalidade, a medir
a qualidade ecológica e ambiental da área, bem como permite um aumento do conhecimento sobre a espécie;
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- 39) Condicionar a pesca: esta medida não se direcciona para a gestão de stocks de presas, mas para as possíveis perturbações
causadas no ecossistema pela arte piscatória.
- 41) Conservar / recuperar vegetação ribeirinha autóctone: recuperar o habitat da espécie, contribuindo simultaneamente para
a manutenção da zona ribeirinha.
- 72) Implementar gestão cinegética compatível com conservação da espécie: a medida aplica-se no sentido de reduzir ao
máximo as perturbações causadas pela actividade cinegética no habitat.
- 73) Interditar uso de chumbo na actividade cinegética: impedindo assim a ocorrência de casos de Saturnismo e
envenenamento na espécie.
- 78) Ordenar prática de desporto na natureza: criar áreas e percursos definidos, bem como vigilância, para que locais sensíveis
fiquem salvaguardados da pressão turística excessiva;
- 83) Ordenar acessibilidades: limitar o tráfego automóvel em zonas sensíveis, de modo a reduzir o grau de perturbação da
espécie e do ecossistema em particular durante a época de nidificação;
- 85) Interditar a circulação de viaturas fora dos caminhos estabelecidos: esta medida procura eliminar o tráfego em áreas
especialmente sensíveis, dando especial atenção a proibição de uso de viaturas para actividades de lazer;
- 121) Interditar a conversão de sapais: de forma a não por em risco, em primeiro lugar, o ecossistema que possibilita a presença
da espécie no local, de forma a cumprir os objectivos de conservação propostos na ficha de caracterização ecológica e gestão
do ICNB (promover a continuidade das rotas migratórias, conservação das zonas de nidificação e assegurar o habitat de
reprodução e alimentação).

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o
PSRN 2000

Himantopus himantopus

4; 11; 15; 24; 35; 50; 76; 77; 109; 131; 134; 135
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
3; 30; 32; 39; 41; 42; 43; 52x; 72; 73; 78; 83; 85; 89; 93; 121; 128; 140; 150
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- 89) Legislar / rever legislação: interditar a zona concelhia integrada na ZPE à caça: procurar assim, garantir condições isentas de
perturbação directa sobre a espécie, sobre os seus locais de alimentação pelo pisoteio e mortalidade acidental;
- 93) Melhorar eficácia da fiscalização na actividade cinegética: na impossibilidade de aplicar a orientação de gestão 89) no
imediato, desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o abate furtivo da espécie e sensibilizar para os restantes
aspectos.
- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão, é necessária a existência de fiscalização de modo a que a perturbação causada por essas actividades não
interfira com a dinâmica natural da espécie.
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Garçote ou Garça-pequena

Estatuto de Conservação:
Vulnerável (Cabral et al., 2005)
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro – Anexo I
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna – Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona – Anexo II
Fenologia: Nidificante estival.
Distribuição nacional: Embora apresente uma maior distribuição na zona Centro do país, com grande importância a Sul da Bacia
do Tejo, é possível encontrar a espécie ao longo de todo o território continental junto de rios, ribeiras, lagoas e albufeiras.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Existem em toda a área do concelho de Ílhavo habitats de
elevado potencial para a ocorrência da espécie em quase toda a extensão de Sapal em particular nos caniçais e juncais, pelo
que é altamente provável a sua presença e nidificação na área.
População: Embora a situação Europeia seja classificada como Pouco preocupante, os últimos estudos apontam para um forte
declínio, quer em tamanho, quer em área de distribuição. Em Portugal, onde o estatuto de conservação é de Vulnerável, tem-se
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Taxonomia:
Família: Ardeidae.
Espécie: Ixobrychus minutus (Wagler, 1827)
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registado a mesma tendência de decréscimo, em grande parte devido à degradação do habitat onde esta espécie nidifica e se
alimenta.

Alimentação: Alimenta-se essencialmente de insectos, mas por vezes de pequenos peixes, anfíbios, moluscos, crustáceos,
camarões, aranhas, minhocas, pequenos mamíferos, ovos ou mesmo crias de outras aves.
Reprodução: Forma casais monogâmicos sazonais que cuidam das crias até estas se tornarem independentes. Embora seja
essencialmente solitária durante a nidificação, os ninhos podem encontrar-se muito próximos uns dos outros. Escolhe, para
construir os ninhos, locais no meio do caniço ou em arbustos.
Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- A drenagem e destruição de caniçais. A manutenção desta espécie depende da existência de extensas áreas de caniçais ao
longo dos rios e ribeiras, locais onde se reproduz, constrói o ninho e se alimenta;
- A má gestão dos recursos hídricos: espécie extremamente sensível a qualquer alteração do nível da água (destruição das
posturas por alagamento ou exposição a predadores);
- Alterações do uso do solo nas áreas circundantes às colónias que são utilizadas como locais de alimentação, nomeadamente o
abandono da cultura extensiva;
- O corte e queima dos caniçais: é dos caniçais que surge a matéria para a construção do ninho, bem como, frequentemente o
alimento pelo que são muito dependentes da qualidade e disponibilidade deste habitat;
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Habitat: Escolhe locais onde abunde a vegetação palustre, como lagoas costeiras, zonas de caniçais, juncais e arrozais, cursos de
água, pauis, açudes e barragens. Apresenta uma grande dependência deste tipo de habitats. Na componente concelhia
inserida na ZPE é possível encontrar o Garçote em praticamente toda a área, principalmente junto de grandes manchas de
caniçais e juncais, ou junto aos principais cursos de água.
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Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)
Agricultura e Pastorícia
- 52) Restrição ao uso de agro-químicos/adoptar técnicas alternativas: procurar impedir que exista contaminação ou a utilização
destas substâncias que provocam bioacumulação e envenenamento dos indivíduos nos locais envolventes das áreas de
nidificação e alimentação;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
Outros usos e actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: sujeitar qualquer intervenção deste género dentro da área
de ZPE a acompanhamento por técnicos especializados ou parecer técnico visando impedir quaisquer impactes negativos na
espécie;
Orientações específicas
- 32) Condicionar drenagem: não permitir qualquer drenagem de zonas húmidas, que irá diminuir a disponibilidade de habitat e a
sua qualidade;
- 35) Monitorizar/Manter/ melhorar qualidade da água;
- 41) Conservar/Recuperar vegetação ribeirinha autóctone;
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- Perturbação nas áreas de nidificação: muito sensível a qualquer tipo de perturbação, nomeadamente: caça, pesca e turismo
massivo e não ordenado, sem critérios de sustentabilidade;
- A poluição da água, de origem industrial, doméstica ou agrícola, contribui para a contaminação do habitat e dos recursos
alimentares.
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2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie
Ixobrychus minutus)

Agricultura e Pastorícia
- 100) Condicionar expansão do uso agrícola: embora na área concelhia integrada na ZPE exista um equilíbrio entre
Natureza/actividade humana, a expansão de terrenos agrícolas que impliquem destruição dos habitats húmidos nomeadamente
caniçais e juncais ou a sua drenagem, ou abandono do regime extensivo da agricultura praticada, podem trazer efeitos nefastos
para esta e outras espécies;
-124) Condicionar a intensificação agrícola: embora a cultura extensiva (115) seja fundamental para a manutenção do equilíbrio
natural da área, uma intensificação excessiva desse sistema agrícola será também prejudicial para os indivíduos;
- 146) Condicionar queimadas: controlar queimadas de caniço devido à grande dependência da espécie deste habitat, que
serve simultaneamente de material para construção do ninho, abrigo e de local de alimentação;
Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: limitar a construção de qualquer tipo de estrutura que possa interferir
negativamente no habitat da espécie e obrigar a acompanhamento de quaisquer obras/intervenções por técnicos
especializados garantindo que não existem impactes significativos sobre e espécie;
Outros usos e actividades
- 72) Implementar uma gestão cinegética compatível com conservação da espécie: enquanto não se adoptar a orientação 89),
procurar minimizar os impactos nocivos na espécie da actividade, atrasando o início da época para finais de Outubro nas zonas
de ocorrência da espécie;
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-42) Conservar/Recuperar vegetação palustre: possibilitando mais locais de abrigo, alimentação e refúgio e territórios de
nidificação para a espécie;
- 24) Recuperar zonas húmidas: com o mesmo objectivo da orientação 42) visto serem o habitat preferencial da espécie;
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- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: estas são importante na área mas é necessário regulamentar a sua realização
visando evitar impactes negativos sobre a espécie;
- 78) Ordenar prática de desporto na natureza: regular as actividades numa perspectiva de sustentabilidade e procurando
impedir quaisquer impactes negativos sobre a espécie;
- 83) Ordenar acessibilidades: limitar o tráfego automóvel em zonas sensíveis, de modo a reduzir o grau de perturbação para
espécie e para o ecossistema;
- 85) Interditar circulação de viaturas fora dos caminhos estabelecidos: esta medida procura eliminar o tráfego em áreas
especialmente sensíveis, dando especial atenção a proibição de uso de viaturas para actividades de lazer;
- 121) Interditar a conversão de sapais: interditar acções que conduzam à destruição directa ou indirecta dos sapais, pela
importância que representam para a manutenção do ecossistema ideal para a espécie e pela enorme dependência que possui
destes habitats para a sua conservação;
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna: criar mecanismos de controlo que permitam
actividades de observação sustentáveis sem que a tranquilidade da espécie seja posta em causa.
Orientações específicas
- 137) Definir zonas de protecção para a espécie /habitat: tendo em conta o declínio Europeu da espécie, a criação de uma
área de protecção especial poderá ser uma medida importante para inverter esta tendência. Uma área de protecção especial
pode ainda servir para promover programas de monitorização que permitam conhecer melhor os seus comportamentos e a
dinâmica populacional.
Orientações gerais
- 1) Adquirir conhecimento e prospectar a espécie /habitat: tal como na orientação 137, esta medida visa proporcionar
conhecimentos que contribuam para a conservação da espécie;
- 88) Informar e sensibilizar: procurar desenvolver junto de grupos chave; agricultores, habitantes, caçadores, visitantes e autarcas,
acções informativas sobre a espécie e a sua importância para o ecossistema com o objectivo de sensibilizar estes grupos e levar a
que intervenham proactivamente na preservação da espécie;
- 89) Legislar / rever legislação: interditar a caça na área de ZPE de Ílhavo pelos vários impactes negativos na espécie, desde
perturbação, destruição de habitat, abate ilegal, etc.
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Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN
2000

Ixobrychus minutus

24; 30; 32; 35; 41; 42; 50; 52
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
1; 72; 77; 78; 83; 85; 88; 89; 90; 91; 93; 100; 115; 121; 124; 134; 135; 137; 146; 150
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- 90) Fiscalizar acessos e circulação de veículos motorizados: garantir através de fiscalização que as normas de orientação de
gestão nº 83 e 85 são cumpridas
- 91) Melhorar eficácia da fiscalização sobre a emissão de poluentes: fiscalizar, através de controlo da qualidade da água, que as
unidades industriais e agrícolas a montante da área e na área cumprem com as normas de tratamento de efluentes e aplicação
de agro-químicos procurando impedir envenenamentos e bioacumulação;
- 93) Melhorar eficácia da fiscalização na actividade cinegética: na impossibilidade de aplicar a orientação de gestão 89) no
imediato, desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o abate furtivo da espécie.
-150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão, é necessário que exista fiscalização de modo a que a perturbação provocada por essas actividades não
interfira com a dinâmica natural da espécie.
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Negrola ou Pato-negro

Estatuto de Conservação
Em Perigo (Cabral et al., 2005)
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro.
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna – Anexo III
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona – Anexo II
Fenologia: Invernante.
Distribuição nacional: Outrora observado ao longo de toda a costa Portuguesa, hoje ocorre quase exclusivamente entre o Cabo
da Roca e a Foz do Douro, tendo como principal concentração a zona costeira de Aveiro (Costa & Guedes, 1996).
Distribuição na área de ZPE da Ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Sendo uma espécie marinha, apenas ocorrem avistamentos
pontuais da espécie, que em situações de mau tempo, procura abrigo em locais do interior da laguna nomeadamente nesta
área.
População: tem apresentado um declínio continuado de extensão e ocorrência, área de ocupação e número de indivíduos
maturos.
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Taxonomia:
Família: Anatidae
Espécie: Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)
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Habitat: Ocorre exclusivamente na faixa marítima costeira de baixa profundidades, Em situações extremas de mau tempo pode
refugiar-se no interior, em estuários e lagoas costeiras.

Reprodução: Não se reproduz em Portugal.
Ameaças:
- Diminuição dos stocks de moluscos bivalves;
- Poluição da água, por efluentes domésticos, industriais e agrícolas.
Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)
Outros usos e actividades
- 103) Condicionar a pesca ou apanha por artes ou métodos que revolvam o fundo;
Orientações específicas
- 35) Monitorizar/Manter/ melhorar a qualidade da água;

2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie
Melanitta nigra)
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Alimentação: Alimenta-se de moluscos, pequenos peixes e por vezes de elementos vegetais.
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Por se tratar de uma espécie essencialmente costeira, que muito raramente visita zonas interiores como as correspondentes
a ZPE de Ílhavo, entendemos não sugerir medidas adicionais no âmbito deste parecer técnico aplicadas à espécie. No entanto, e
tendo em vista que a zona costeira da Ria de Aveiro é a mais importante para a Invernada desta espécie em Portugal, deve darse particular atenção nas zonas envolventes e no concelho às medidas de gestão aplicadas e aplicáveis para esta espécie.

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN
2000

Melanitta nigra

35; 103
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
Não há medidas adicionais previstas no Parecer Técnico aplicáveis a esta espécie.
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Espécie
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Milhafre-preto
Taxonomia
Família: Accipitridae.
Espécie: Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro - Anexo I
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II
Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril, transposição da Convenção de Washington (CITES), Regulamento CE nº 1332/2005 de 9 de
Agosto (alteração ao Reg. CE nº 338/97 de 9 de Dezembro) – Anexo II-A
Fenologia: Nidificante estival.
Distribuição Nacional: Em Portugal Continental distribui-se por quase todo o país, embora quase ausente no Minho, Douro Litoral,
Estremadura e da zona Sul do Algarve (Rufino, 1989; Palma et al., 1999) onde se encontra praticamente ausente. As suas maiores
colónias registam-se no vale do Mondego, sendo também frequente encontrá-lo no vale do Tejo e em algumas áreas do
Alentejo, dependendo da disponibilidade de habitat.
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Estatuto de Conservação:
Pouco preocupante (Cabral et al., 2005)
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Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: O Milhafre-preto está presente em toda a área do concelho de
Ílhavo inserida na ZPE. Dentro desta área dá-se principal importância aos biótopos que constituem a área de Sapal e Campos
agrícolas, onde a espécie se observa com facilidade.
População: Não existe informação oficial sobre a evolução da população, mas observações empíricas apontam para um
aumento da população e da área de distribuição na região e na área objecto do trabalho.

Alimentação: O Milhafre-preto é bastante oportunista no que diz respeito aos seus hábitos alimentares, ingerindo desde presas de
pequeno porte, roedores, lagomorfos, aves, mas também peixes, répteis, anfíbios, crustáceos e indivíduos feridos ou doentes.
Pode ainda recorrer a comportamentos necrófagos, frequentando aterros e lixeiras. Ocasionalmente consome minhocas,
moluscos e crustáceos (Cramp & Simmons, 1980; Viñuela & Sunyer, 1994). Pode ainda atacar outras espécies, nomeadamente:
Falco tinnunculus, Falco subbuteo e garças, para lhes roubar o alimento (Cramp & Simmons, 1980).
Reprodução: O Milhafre-preto é gregário, na maior parte do tempo e solitário ou colonial durante a reprodução (Cramp &
Simmons, 1980; Del Hoyo et al., 1994). É uma espécie monogâmica, embora só apresente esse comportamento durante a época
de reprodução, mantendo o mesmo par durante vários anos. A época de reprodução inicia-se em Março, sendo as posturas
realizadas geralmente em Abril. As crias atingem a independência em finais de Junho e durante o mês de Julho. Ambos os
progenitores cuidam e alimentam as crias, geralmente entre 1 a 3, que são semi-altríciais e nidícolas (Cramp & Simmons, 1980; Del
Hoyo et al., 1994). As posturas, geralmente de 2 ou 3 ovos, são incubadas durante 31-32 dias e as crias permanecem no ninho
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Habitat: É possível encontrar esta espécie nos mais variados habitats, desde que nas imediações existam massas de água
(grandes rios e albufeiras). Necessita igualmente de locais com árvores, onde constrói o ninho. Na época de nidificação é comum
encontrá-lo isolado ou em pequenos grupos. Nidifica em pinhais e montados, pouco densos, instalando os ninhos exclusivamente
em árvores. Procura alimento em campos com culturas agrícolas, restolhos, pousios, pastagens, terrenos lavrados, matos baixos
nas proximidades de zonas humanizadas como povoações, montes, quintas, explorações pecuárias, aterros sanitários e estradas,
onde recolhe cadáveres de amimais vitimados por atropelamento para se alimentar.
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cerca de 50 dias. Encontra-se por vezes a nidificar, em colónias de Cegonha-branca e de garças (Ardeidae) (Cramp & Simmons,
1980).
Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:

Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)
Agricultura e Pastorícia
- 49) Promover a manutenção de prados húmidos: visando a disponibilidade de mais territórios de caça;
- 128) Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos: visando disponibilizar locais favoráveis para a nidificação da espécie;
- 58) Manter práticas de pastoreio extensivo: criando mais oportunidades de alimentação;
- 52) Restringir o uso de agro-químicos/adoptar técnicas alternativas procurando impedir a contaminação e/ou envenenamento
de indivíduos por bioacumulação visto serem predadores de topo de cadeia e por conseguinte mais susceptíveis;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
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- Abate ilegal;
- Envenenamento de iscos e carcaças para controlo ilegal de predadores das populações de espécies cinegéticas e pecuárias;
- A redução da disponibilidade alimentar devido às novas restrições higieno-sanitárias, que obrigam à recolha ou destruição dos
cadáveres provenientes das explorações pecuárias;
- Abandono do pastoreio extensivo, o que resulta em redução de gado morto e disponibilidade das placentas nos campos;
- A utilização de agro-químicos e pesticidas prejudicam directa e indirectamente esta espécie, aumentando a mortalidade,
reduzindo as suas taxas de reprodução e a disponibilidade de presas para a alimentação;
- A colisão e electrocussão em linhas de transporte de energia;
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2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie
Milvus migrans)
Agricultura e Pastorícia
- 55) Promover a cerealicultura extensiva: a agricultura extensiva, entretanto em evidente declínio, proporciona ao Milhafre-preto
um local de excelência para a caça. É ainda importante salientar que a promoção desta actividade, de forma sustentável e
extensiva, contribui não só para a manutenção do ecossistema mas também para o desenvolvimento económico e social;
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Silvicultura
- 40) Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones: procurar assim fornecer mais locais de nidificação, pois a espécie
constrói os ninhos exclusivamente em suporte arbóreo;
Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: regulamentar quaisquer intervenções na área e sujeitar a acompanhamento
técnico especializado visando impedir impactes negativos sobre a espécie;
- 4) Reduzir a mortalidade acidental associada a linhas de transporte de energia: procurar implementar medidas que impeçam
acidentes na área da ZPE, minorando este factor de mortalidade da espécie;
Outros usos e Actividades
- 72) Implementar uma gestão cinegética compatível com a conservação da espécie: implementar/rever um plano de gestão
cinegética compatível com a conservação da espécie e a minimização dos impactes negativos directos e indirectos que a
actividade provoca na espécie;
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna: regulamentar estas actividades procurando
que não provoquem impactes negativos na espécie;
Orientações específicas
- 41) Conservar /recuperar vegetação ribeirinha autóctone: visando proporcionar maior disponibilidade de locais para construção
de ninhos e poleiros/territórios de caça;
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-115) Assegurar manutenção de usos agrícolas extensivos: a cultura extensiva é um ecossistema de elevada importância para a
manutenção dos hábitos alimentares da espécie pelo que se deve manter, evitando-se a alteração do regime e a igualmente a
sua intensificação excessiva;
Silvicultura
- 127) Manter árvores mortas ou árvores velhas: fornecendo assim locais de nidificação para a espécie;
Outros usos e actividades
- 35) Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água: com esta medida visa-se a manutenção da qualidade do habitat,
proporcionando assim as melhores condições ambientais para a espécie e para as suas presas.
- 73) Interditar uso de chumbo na actividade cinegética: por se tratar de um consumidor final da cadeia trófica, incorre na
contaminação por saturnismo por bioacumulação.
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: embora seja importante o desenvolvimento de actividades de lazer/turísticas, é
essencial a aplicação de medidas que regulem e ordenem essas actividades de modo a que não interfiram com os valores
naturais, nomeadamente com a espécie;
- 78) Ordenar prática de desporto na natureza: à imagem da orientação 77), é importante criar normas para o desenvolvimento
destas actividades e quando necessário exista acompanhamento por técnicos especializados e/ou parecer técnico;
- 83) Ordenar acessibilidades: limitar o tráfego automóvel em zonas sensíveis, de modo a reduzir o grau de perturbação da
espécie e do ecossistema;
- 85) Interditar circulação de viaturas fora dos caminhos estabelecidos: esta medida procura eliminar o tráfego em áreas
especialmente sensíveis, dando especial atenção à proibição de uso de viaturas para actividades de lazer;
- 121) Interditar conversão de sapais: interditar quaisquer acções que conduzam à destruição directa ou indirecta dos sapais
evitando o desaparecimento de um biótopo de considerável importância para a espécie;
Orientações específicas
- 24) Recuperar zonas húmidas: por se tratar de uma espécie que se encontra associada a este tipo de habitat, a
manutenção/recuperação das zonas húmidas é essencial para a sua conservação;
- 46) Manter / recuperar habitats contíguos: pela estrita ligação existente entre todo o ecossistema e o mosaico paisagístico que
caracteriza a área, esta medida visa proporcionar uma maior dinâmica entre núcleos populacionais de modo a permitir maior
abundância de presas e igualmente fluxos genéticos fundamentais;
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- 99) Implementar medidas de prevenção de envenenamentos: por se tratar de uma espécie com hábitos alimentares
necrófagos e por estar sujeita a alguma perseguição, a morte por envenenamento representa uma ameaça importante que
deve ser tida em conta;
Orientações gerais
- 3) Monitorizar espécimes mortos: permitindo um maior controlo/conhecimento sobre as causas de morte em que esta espécie
incorre na área que se devem procurar reverter;
- 88) Informar e sensibilizar: desenvolver junto de grupos chave da população, em particular agricultores, habitantes, caçadores,
visitantes e autarcas, acções informativas sobre a espécie e a sua importância para o ecossistema e para o desenvolvimento de
actividades económicas a ela associadas;
- 89) Legislar / rever legislação: interditar a caça na área concelhia integrada na ZPE;
- 90) Fiscalizar acessos e circulação de veículos motorizados: garantir através de fiscalização que as normas de orientação de
gestão nº 83 e 85 são cumpridas;
- 93) Melhorar a eficácia da fiscalização na actividade cinegética: na impossibilidade de aplicar a orientação de gestão 89) no
imediato, desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o abate furtivo da espécie e perturbações sobre a mesma no
âmbito desta actividade;
- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão, é necessário a existência fiscalização e acompanhamento técnico de modo a que a perturbação feita por
essas acções não interfira com a dinâmica natural da espécie.
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Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN
2000
4; 40; 41; 49; 50; 52; 58a; 72; 128; 134; 135
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
3; 24, 35; 46; 55; 73; 77; 78; 83; 85; 88; 89; 90; 93; 99; 115; 121; 127; 150
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Milvus migrans
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Águia-pesqueira ou Guincho

Estatuto de Conservação:
População residente: Criticamente em Perigo (Cabral et al., 2005)
População invernante: Em Perigo (Cabral et al., 2005)
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro - Anexo I
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II
Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril, transposição da Convenção de Washington (CITES), Regulamento CE nº 1332/2005 de 9 de
Agosto (alteração ao Reg. CE nº 338/97 de 9 de Dezembro) – Anexo II-A
Fenologia: Encontra-se virtualmente extinta como nidificante. Verifica-se a ocorrência de uma população invernante e de uma
população migradora de passagem.
Distribuição nacional: Em Portugal Continental a população residente de Águia-pesqueira está reduzida a um indivíduo maturo. A
população invernante dispersa-se um pouco por todo o país, sobretudo junto de zonas húmidas, litoral, barragens, pauis, lagoas
costeiras e estuários. Há contudo maior frequência desta população nas zonas Centro e Sul.
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Taxonomia:
Família: Pandionidae.
Espécie: Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
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População: A população residente em Portugal continental apresenta um único indivíduo, macho, pelo que se lhe atribui uma
situação de pré-extinção. Em Espanha a situação é também bastante precária (Tomialojc, 1994). A Águia-pesqueira ocorre
sobretudo de passagem, na rota migratória e como população invernante, embora não ultrapasse as duas dezenas de indivíduos
(Costa et al., 1999) A nível Europeu há uma tendência, principalmente nos países do Norte da Europa, para a estabilização ou
mesmo crescimento da população.
Habitat: Sendo uma ave de rapina especialista, que se alimenta exclusivamente de peixe, a Águia-pesqueira é totalmente
dependente de reservas consideráveis desse alimento onde possa pescar durante todo o ano (Cramp & Simmons, 1980; Saurola &
Sablevicius, 1997). A população Mediterrânica frequentando essencialmente zonas costeiras, estuários, lagoas costeiras e
albufeiras (Cramp & Simmons, 1980). As áreas de alimentação correspondem essencialmente às zonas costeiras, mas em
condições climatéricas desfavoráveis (e.g. temporais, ventos fortes) são substituídas por zonas húmidas interiores como estuários,
albufeiras e açudes. A área de pesca é geralmente afastada do ninho podendo ser partilhada por vários indivíduos (Cramp &
Simmons, 1980). Faz o ninho em falésias e ilhéus rochosos (Rufino, 1989) utilizando ramos, ervas e mesmo desperdícios de redes de
pesca ou outros detritos. Os ninhos são reutilizados em anos sucessivos, podendo ser ocupados por mais de 18 anos (Cramp &
Simmons, 1980). Nos locais de invernada pode formar grupos ou ocorrer de forma isolada. Nestes locais, a espécie utiliza como
dormitórios zonas planas e árvores localizadas perto das zonas de pesca (Cramp & Simmons, 1980). Passa grande parte do dia
empoleirada em ramos mortos de árvores, mas também em postes, cercas, ou em zonas lodosas ou arenosas perto dos locais de
alimentação. Durante a época de nidificação, o macho e a fêmea dormem perto do ninho antes da postura. Por vezes as aves
estão activas desde o amanhecer até ao anoitecer (Cramp & Simmons, 1980).
Alimentação: É uma espécie especialista, sendo as suas presas peixes de tamanho médio, de água doce ou salgada,
principalmente carpas (Cyprinus carpio), robalos (Dicentrarchus spp.), taínhas (Mugilidae spp.) e sargos (Diplodus spp.) (Palma et
al., 1987).
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Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: A população invernante de Águia-pesqueira poderá ocorrer ao
longo de praticamente toda a zona concelhia inserida na ZPE. Faz-se especial registo das áreas de Sapal, principalmente próximo
dos locais onde há maior influência das marés, por ai existir maior disponibilidade de alimento.
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Ameaças:
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
-Perseguição e abate ilegal de indivíduos invernantes (Palma, 2001);
-Diminuição de recursos alimentares, pouca disponibilidade de peixe;
-Degradação da qualidade da água; poluição da água em meios marinhos e dulciaquícolas, por efluentes domésticos, industriais
e agrícolas, influência directa e indirectamente as populações de Águia-pesqueira;
- Pressões antropogénicas;
Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)
Agricultura e Pastorícia
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: acompanhar quaisquer intervenções na área de ZPE com técnicos
especializados procurando assegurar que não há qualquer impacto negativo no habitat e na ocorrência da espécie;
- 76) Condicionar expansão urbano-turística: no mesmo sentido da orientação 134 e igualmente acompanhar por técnicos
especializados qualquer intervenção dentro da área concelhia da ZPE;
- 4) Reduzir a mortalidade acidental associada a linhas de transporte de energia: procurar estudar e aplicar soluções que
minimizem a possibilidade de acidentes na área;
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Reprodução: Espécie monogâmica, sendo a relação de duração sazonal. Ambos os progenitores se ocupam da protecção e
alimentação das crias, embora os papéis sejam algo diferenciados: a fêmea cuida e alimenta as crias enquanto o macho
procura alimento. Crias nidícolas (Cramp & Simmons, 1980).
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2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie
Pandion haliaetus)
Agricultura e Pastorícia
- 52) Condicionar o uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas: esta medida visa diminuir a contaminação das águas, e
das presas reduzindo o potencial risco de envenenamento de indivíduos;
Outros usos e actividades
- 72) Implementar uma gestão cinegética compatível com conservação da espécie;
- 103) Condicionar a pesca ou apanha por artes ou métodos que revolvam o fundo: por se tratar de uma espécie que se alimenta
exclusivamente de peixe e devido ao declínio dos recursos piscícolas, qualquer perturbação adicional ao ecossistema pode
causar efeitos negativos que devem ser evitados;
Orientações específicas
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Outros usos e actividades
- 28) Regular o uso de açudes e charcas: procurando que seja ordenado e feito de acordo com uma estratégia de
sustentabilidade e conservação da natureza;
- 39) Condicionar a pesca: regulamentar a actividade na área em questão procurando compatibilizar o seu normal exercício
com a coexistência da espécie minorando quaisquer impactes negativos sobre a mesma;
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna: regulamentar a actividade visando anular
quaisquer impactes negativos sobre a espécie;
Orientações específicas
- 35) Monitorizar/Manter a qualidade da água;
- 24) Recuperar zonas húmidas: visando indirectamente proporcionar as melhores condições possíveis para a espécie;
- 11) Criar locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes;
- 12) Promover alimentação artificial: estudar a possibilidade, viabilidade e interesse de instalar um sistema de alimentação
artificial para a espécie na área.
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- 99) Implementar medidas de prevenção de envenenamentos: essencialmente na vertente da contaminação industrial e
agrícola procurando impedir possíveis casos de bioacumulação dado ser um predador de topo de cadeia;
Orientações gerais
- 1) Adquirir conhecimento e prospectar a espécie /habitat: procurar aumentar o conhecimento sobre esta espécie na área para
melhor gestão /conservação, nomeadamente no que se refere a: distribuição (inventariação de zonas com habitat favorável,
cartografia de áreas de ocupação), efectivo populacional, densidades, dieta, reprodução, patologia, identificação de
hospedeiros, clarificação de taxonomia, estudos genéticos, etc. Definir o estado de conservação, estabelecer objectivos de
conservação e identificar áreas prioritárias de actuação. Avaliar ameaças e equacionar as orientações de gestão adequadas à
conservação da espécie /habitat;
- 3) Monitorizar espécimes mortos: proporcionando assim um maior conhecimento sobre as ameaças em que a espécie incorre,
permitindo a adopção de medidas adequadas para a sua protecção;
- 6) Estabelecer colaboração em programas internacionais de conservação da espécie: cooperar/desenvolver acções que
fomentem medidas conjuntas de conservação de espécie, com o intuito estudar e reintroduzir a espécie como nidificante de
forma natural;
- 88) Informar e sensibilizar: desenvolver junto de grupos chave da população como agricultores, habitantes, caçadores, visitantes
e autarcas, acções informativas sobre a espécie e a sua importância para o ecossistema e para o desenvolvimento de
actividades económicas a ela associadas visando a sua conservação;
- 89) Legislar / rever legislação: interditar a caça na área de ZPE procurando evitar qualquer perturbação na espécie que é
extremamente sensível e se encontra em elevado perigo de extinção no país;
- 91) Melhorar eficácia da fiscalização sobre a emissão de poluentes: fiscalizar, através de controlo da qualidade da água, que os
resíduos industriais e domésticas provenientes da área a montante estão de acordo com os parâmetros previstos na lei;
-92) Melhorar eficácia da gestão /fiscalização da pesca: procurando evitar que uma sobrepesca na área tenha impactes
significativos sobre a população invernante;
- 93) Melhorar a eficácia da fiscalização na actividade cinegética: enquanto não se aplicar a orientação 89), actuar no sentido
de evitar o abate acidental da espécie ou uma perturbação excessiva sobre a mesma;
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- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão, é necessária a existência de fiscalização de modo a que a perturbação feita por essas actividades não interfira
com a dinâmica natural da espécie.

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN
2000

Pandion haliaetus

4; 11; 12; 24; 28; 35; 39; 50; 76; 134; 135
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
1; 3; 6; 52; 72; 88; 89; 91; 92; 93; 99; 103; 150
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Espécie

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Colhereiro
Taxonomia:
Família: Threskiornithidae.
Espécie: Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)

Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro - Anexo I
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II
Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril, transposição da Convenção de Washington (CITES), Regulamento CE nº 1332/2005 de 9 de
Agosto (alteração ao Reg. CE nº 338/97 de 9 de Dezembro) – Anexo II-A
Fenologia: Nidificante estival e Invernante.
Distribuição Nacional: Há a distinguir duas populações, a nidificante, que se concentra essencialmente a Sul da bacia do rio Tejo
e uma população invernante, que se distribui desde a Ria de Aveiro até ao Algarve.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: O Colhereiro encontra-se com maior abundância junto de
áreas de Sapal, principalmente na parte mais litoral em campos alagados. A presença do Colhereiro embora pouco
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Estatuto de Conservação:
População nidificante: Em Perigo (Cabral et al., 2005)
População invernante: Quase Ameaçada (Cabral et al., 2005)
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documentada parte de Ílhavo integrada na ZPE, deverá ser frequente fruto das condições verificadas principalmente nas zonas
mais litorais de Sapal, ou associadas a braços de Ria com influência directa das marés, comuns na zona.
População: Dado como extinto quanto à população nidificante há alguns anos, encontra-se, no entanto, já hoje de regresso
como nidificante em alguns locais da zona Sul do país. Verifica-se também a tendência para o aumento da população
invernante. À excepção de Espanha, o Colhereiro é considerado uma espécie rara na Europa.

Alimentação: Procura alimento sozinho ou em bandos, podendo fazer deslocações até 25 Km. Alimenta-se de insectos e suas
larvas, pequenos peixes, moluscos, crustáceos, rãs, girinos, minhocas, sanguessugas, répteis e algum material vegetal. Para isso
utiliza o bico altamente especializado em zonas de água aberta e baixa profundidade (Cramp & Simmons, 1977).
Reprodução: O Colhereiro é uma espécie gregária, de pequenos grupos a grandes bandos. Normalmente não se associa a outras
aves pernaltas, embora em Portugal as colónias desta espécie estejam sempre associadas a outras espécies, nomeadamente de
Ardeídeos como a Ardea cinerea e a Egretta garzetta. Faz os ninhos no solo, em ilhotas ou caniçais e em zonas de vegetação
emergente, arbustos ou árvores. Embora os ninhos se encontrem muito próximos entre si, assume posições muito territoriais em
relação a aves estranhas à colónia. O mesmo local de nidificação é utilizado durante anos consecutivos. Casal monogâmico de
duração sazonal.
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Habitat: Os locais que as populações invernantes e de passagem frequentam, são estuários, deltas, lagoas e zonas costeira
abrigadas, mais raramente em barragens. As populações nidificantes, procuram orlas costeiras, rias, salinas, pauis, açudes, locais
protegidos da predação. Evita águas estagnadas ou turbulentas, com vegetação densa. A alimentação é feita em zonas baixas,
com grandes extensões de substrato argiloso, lamacento ou sedimentar onde se verifique influência de marés com correntes
fracas, podendo ser de água doce ou salobra. Procura alimento maioritariamente de noite, pelo que descansa essencialmente
de dia, podendo a escolha dos locais de descanso ser repetida durante anos.
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Ameaças:
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:

Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)
Agricultura e Pastorícia
- 52) Restringir o uso de agro-quimicos/adoptar técnicas alternativas: procurar caminhar para práticas biológicas na área
impedindo a utilização de agro-químicos nocivos à espécie e ao habitat visando evitar bioacumulação e envenenamentos;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
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- Drenagem de zonas húmidas e corte de árvores ao longo da margem dos rios, que leva à perda e degradação das zonas de
alimentação;
- O turismo e desportos aquáticos: devido à sua pouca tolerância relativamente à presença humana, qualquer actividade
próxima das suas colónias e/ou áreas de alimentação pode provocar perturbações;
- A poluição da água, por efluentes domésticos, industriais e agrícolas: devido às características físicas da área, pode ocorrer
contaminação de zonas a jusante por escorrência de substâncias nocivas e bioacumulação;
- O saturnismo resultante da utilização de chumbo na actividade cinegética em zonas húmidas. Apesar da imensa literatura
publicada acerca dos efeitos nefastos deste fenómeno, de recomendações de especialistas nacionais que investigaram o
problema em áreas do nosso país (Rodrigues, 1998; Rodrigues et al., 2001) e de até já recentemente ter saído legislação proibindo
a sua utilização, ainda se continua a caçar com chumbo nas zonas húmidas em Portugal;
- A colisão com linhas aéreas de transporte de energia pode ser um importante factor de mortalidade, particularmente em dias
de fraca visibilidade, quando aquelas estruturas são colocadas perto das áreas utilizadas pela espécie ou nas suas rotas de
migração.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie
Platalea leucorodia)
Agricultura e Pastorícia
- 128) Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos: em áreas abertas próximas de zonas de alimentação e descanso do
Colhereiro, promovendo o resguardo da espécie e favorecendo a flora autóctone;
Construções e Infra-estruturas
- 34) Assegurar o caudal ecológico;
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: condicionar ou acompanhar por técnicos especializados
qualquer intervenção que possa resultar em dano para o ecossistema e para a continuação da espécie na área;
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Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de Infra-estruturas: regulamentar quaisquer intervenções na área visando evitar impactes
negativos na espécie e sujeitá-las a acompanhamento técnicos especializado e/ou parecer técnico;
- 4) Reduzir a mortalidade acidental associada a linhas de transporte e energia: procurar evitar a ocorrência de acidentes na
área por colisão acidental;
Outros usos e actividades
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna: regulamentar a actividade procurando evitar
quaisquer impactes negativos na espécie;
Orientações específicas
- 35) Monitorizar/Manter a qualidade da água;
- 41) Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

87

Colhereiro – Platalea leucorodia

Outros usos e actividades
- 32) Condicionar drenagem: Sendo a perda de habitat uma das principais ameaças à fixação desta espécie em território
nacional e em particular na área, impedir à partida qualquer drenagem visa evitar qualquer alteração que danifique ou reduza o
habitat da espécie;
- 39) Condicionar a pesca: com esta medida pretende-se que a pesca em zonas sensíveis seja limitada, de modo a não perturbar
a actividade normal da espécie.
- 72) Implementar uma gestão cinegética compatível com conservação da espécie: dada a perturbação que a actividade
causa, e a pouca tolerância da espécie a presença humana, é importante rever a gestão cinegética da área concelhia
integrada na ZPE. Ao que acresce o prejuízo resultante da utilização de chumbo nas munições de caça mesmo já sendo proibido;
- 73) Interditar uso de chumbo na actividade cinegética: tal como referido nas fichas de caracterização ecológica e de gestão
do ICNB para a espécie, o saturnismo é responsável pela contaminação do ecossistema e consequentemente da fonte de
alimento do Colhereiro pelo que se deve fiscalizar a utilização de quaisquer munições com chumbo na área;
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: embora desejáveis para a promoção da área, devem ser reguladas com o intuito de
não afectar a actividade normal da espécie;
- 78) Ordenar prática de desporto na natureza: à imagem da orientação de gestão 77) devem ser regulamentadas estas
actividades visando o mesmo objectivo final;
- 83) Ordenar acessibilidades: limitar o tráfego automóvel em zonas sensíveis, de modo a reduzir o grau de perturbação da
espécie e do ecossistema;
- 85) Interditar circulação de viaturas fora dos caminhos estabelecidos: esta medida procura eliminar o tráfego em áreas
especialmente sensíveis, dando especial atenção a proibição de uso de viaturas para actividades de lazer;
- 103) Condicionar a pesca ou apanha por artes ou métodos que revolvam o fundo: com os mesmos objectivos da aplicação da
orientação de gestão 39);
- 121) Interditar a conversão de sapais: visando impedir a diminuição de locais de alimentação e de potencial nidificação da
espécie;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Orientações gerais
- 24) Recuperar zonas húmidas: por se tratar de uma espécie que se encontra associada a este tipo de habitat, a
manutenção/recuperação das zonas húmidas é essencial para a sua conservação e para que possa voltar a nidificar na área;
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Orientações específicas
- 1) Adquirir conhecimento e prospectar a espécie /habitat: desenvolver e integrar programas de estudo da espécie, de forma a
melhor identificar e monitorizar o efectivo populacional, ameaças, desenvolver medidas de protecção, monitorização de
população invernante, etc.
- 88) Informar e sensibilizar: desenvolver junto de grupos chave, nomeadamente agricultores, habitantes, caçadores, visitantes e
autarcas, acções informativas sobre a espécie, ameaças, importância, estatuto de conservação, etc., para obter aliados na sua
conservação.
- 89) Legislar / rever legislação: interditar a caça na área inserida em ZPE;
- 90) Fiscalizar acessos e circulação de veículos motorizados: garantir através de fiscalização que as normas de orientação de
gestão nº 83 e 85 são cumpridas.
- 91) Melhorar eficácia da fiscalização sobre a emissão de poluentes: fiscalizar, através de controlo da qualidade da água, que os
efluentes industriais e domésticos provenientes de áreas a montante cumprem as normas de tratamento de efluentes.
- 93) Melhorar eficácia da fiscalização na actividade cinegética: na impossibilidade de aplicar a orientação de gestão 89) no
imediato, desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o abate furtivo da espécie ou quaisquer impactes negativos
sobre a mesma;
- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão, é necessária a existência de fiscalização de modo a que a perturbação feita por essas actividades não interfira
com a dinâmica natural da espécie.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN
2000
4; 35; 41; 50; 52; 134; 135
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
1; 24; 30; 32; 34; 39; 72; 73; 77; 78; 83; 85; 88; 89; 90; 91; 93; 103; 121; 128; 150
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Platalea leucorodia

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Alfaiate
Taxonomia:
Família: Recurvirostridae.
Espécie: Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro - Anexo I
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II
Fenologia: Nidificante estival e Invernante.
Distribuição Nacional: A população nidificante ocorre essencialmente no Algarve e pontualmente nos estuários do Tejo e do
Sado. Por sua vez a população invernante abrange estuários do litoral de Norte a Sul do país.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente Ílhavo: Não existem dados oficiais publicados referentes à ocorrência da
espécie na zona integrada no concelho de Ílhavo, embora existam em concelhos vizinhos, que confirmem a sua ocorrência,
embora pelas condições ambientais e pelas semelhanças verificadas, bem como pelo habitat favorável se admita como muito
provável que possa igualmente ocorrer na área. Apenas se registam ocorrências de Invernantes nesta região.
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Estatuto de Conservação:
População nidificante: Quase Ameaçado (Cabral et al., 2005)
População invernante: Pouco Preocupante (Cabral et al., 2005)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

População: Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), desconhece-se se a população
nidificante é residente ou migradora, contudo, esse efectivo é muito reduzido. No que diz respeito à população invernante, temse registado um decréscimo do número de indivíduos.

Alimentação: É uma espécie essencialmente carnívora com uma dieta que inclui uma grande variedade de invertebrados,
sobretudo aquáticos, insectos, crustáceos e vermes. Raramente, pode incluir também moluscos, pequenos peixes e matéria
vegetal (Cramp & Simmons, 1983).
Reprodução: Espécie colonial, ocasionalmente solitária. Os adultos por norma regressam para os mesmos locais de nidificação de
anos anteriores. Os ninhos são instalados no chão, perto de água, ou em locais de água pouco profunda geralmente expostos,
ou, menos vezes, escondidos no meio da vegetação. A dimensão e a densidade dos ninhos são variáveis, dependendo da
localização, distância à água, presença de outras espécies e de predadores. Casal monogâmico, de duração sazonal. Ambos os
progenitores tratam das crias mesmo depois delas se terem tornado independentes. As crias são precoces e nidífugas (Cramp &
Simmons, 1983).
Ameaças:
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Pressões antropogénicas diversas;
- A poluição da água, por efluentes domésticos, industriais e agrícolas;
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Habitat: Procura zonas de águas doces ou salobras, pouco profundas ricas em invertebrados aquáticos. Ocorre em estuários,
lagoas costeiras, arrozais, açudes e barragens, podendo ainda ser encontrado em salinas, tanques de rega e terrenos irrigados.
Pode descansar tanto de dia como de noite, em ilhas, com águas pouco profundas com pouca ou nenhuma vegetação ou em
locais acima do nível médio das águas.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

- A colisão com linhas aéreas de transporte de energia pode ser um importante factor de mortalidade, particularmente em dias
de fraca visibilidade, quando aquelas estruturas são colocadas perto das áreas utilizadas pela espécie ou nas suas rotas de
migração;
- O abandono e reconversão da actividade salineira tradicional, não aplicável directamente na área do Concelho Ílhavense
inserida na ZPE, mas em áreas contíguas muito próximas, influenciando a população que ocorre na área.

Agricultura e Pastorícia
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: procurar garantir que quaisquer intervenções ou obras não produzem
impactes negativos sobre a espécie devendo ser acompanhadas por técnicos especializados;
- 76) Condicionar a expansão urbano-turística: com o mesmo objectivo da orientação 134 e devendo igualmente ser sempre
acompanhado por parecer técnico;
- 4) Reduzir mortalidade acidental associada a linhas de transporte de energia;
Outros usos e actividades
- 109) Manter/recuperar salinas: não aplicável directamente na área em questão mas na sua envolvente, influenciando
directamente a população que nela ocorre;
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: regulamentação de forma a impedir quaisquer impactes negativos na espécie e no
habitat e visando promover a sustentabilidade na área;
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Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Orientações específicas
- 35) Monitorizar/Manter a qualidade da água;
- 11) Criar novos locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes: procurar requalificar e implementar um plano de gestão
sustentável na área que seja compatível com a criação de condições para a nidificação da espécie na área.

Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat: tendo em conta que a
espécie se alimenta a jusante de terrenos agrícolas e atendendo às características especificas da área, pode ocorrer risco de
contaminação por efeito de escorrência para áreas onde o Alfaiate tem o seu habitat e se alimenta;
- 128) Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos – por ser uma espécie que frequenta locais de grande exposição, esta
medida permite criar novos locais de abrigo cruciais para fixar a espécie na área.
Construção de Infra-estruturas
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes: esta medida aplica-se à área na medida que as
intervenções em alguns caminhos, bem como limpeza dos esteiros, interferem em alguns casos com locais de alimentação da
espécie devendo ser quaisquer intervenções acompanhadas por técnicos especializados;
Outros usos e actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: do mesmo modo que na medida 140, qualquer acção de
limpeza ou intervenção dirigida para o leito de uma das muitas linhas de água que dão forma ao biótopo onde esta espécie se
alimenta, tem de ser feita de forma controlada para minimizar os impactos nefastos no seu habitat devendo ser acompanhada
por técnicos especializados ou alvo de parecer técnico;
- 41) Conservar / recuperar a vegetação ribeirinha autóctone: recuperar o habitat da espécie, contribuindo simultaneamente
para a manutenção da zona ribeirinha, à semelhança da orientação de gestão 128.
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2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie
Recurvirostra avosetta)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal
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- 78) Ordenar a prática de desporto na natureza: regulamentar estas actividades e criar áreas e percursos definidos para a
pratica de actividades desportivas que minimizem os impactes sobre a espécie e promovendo a vigilância, para que locais
sensíveis fiquem salvaguardados da pressão humana excessiva;
- 103) Condicionar a pesca ou apanha por artes ou métodos que revolvam o fundo: de modo a limitar a perturbação no habitat
e nas áreas onde o Alfaiate se alimenta;
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna: para que esta actividade não perturbe a
actividade normal da espécie;
Orientações específicas
- 24) Recuperar zonas húmidas: visa a recuperação/preservação deste habitat que fornece abrigo e é território de
alimentação/nidificação a inúmeras espécies nomeadamente ao Alfaiate;
- 42) Conservar / recuperar vegetação palustre: à imagem do sugerido nas orientações de gestão número 41) e 128), visam
facilitar a fixação da espécie (por fornecerem abrigo dos elementos e da predação) e fomentar a expansão da vegetação
autóctone;
- 47) Impedir a introdução de espécies não autóctones / controlar existentes: impedir/controlar qualquer espécie não autóctone,
que possa representar perigo para o Alfaiate;
Orientações gerais
- 89) Legislar / rever legislação: interditar a caça na área: pela perturbação causada na espécie, pelo pisoteio das suas zonas de
alimentação e pelo abate furtivo/acidental de indivíduos;
- 93) Melhorar eficácia da fiscalização na actividade cinegética: na impossibilidade de aplicar a orientação de gestão 89) no
imediato, desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o abate furtivo da espécie e perturbações no seu habitat.
- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão, é necessário que exista fiscalização de modo a que a perturbação provocada por essas actividades não
interfira com a dinâmica natural da espécie.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros Nº115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula
o PSRN 2000
4; 11; 35; 50; 76; 77; 109; 134
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
24; 30; 41; 42; 47; 52x; 78; 89; 93; 103; 128; 135; 140; 150
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Recurvirostra avosetta

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Chilreta ou Andorinha-do-mar-anã

Estatuto de Conservação:
Vulnerável (Cabral et al., 2005)
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro – Anexo I
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna – Anexo II
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona – Anexo II
Fenologia: Nidificante estival.
Distribuição Nacional: Nidifica em colónias ao longo da costa de Portugal Continental, em estuários e lagoas para Sul da Ria da
Aveiro. Recentemente verificou-se também a nidificação em áreas do interior do país. A área de ZPE do concelho de Ílhavo, à
semelhança das restantes zonas de litoral, tem registado uma redução no número de efectivos. De tal modo, que antes da
década de 50 era ainda possível verificar aves nidificantes (Themido, 1948), situação que hoje não se verifica nesta zona.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Sendo que não existe qualquer confirmação publicada de
nidificação da espécie no local, é relevante mencionar que é provável a sua ocorrência na área com alguma frequência numa
distribuição abrangente, fruto das condições de habitat favorável existentes.
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Taxonomia:
Família: Sternidae
Espécie: Sterna albifrons (Pallas, 1764)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Habitat: Encontra-se ao longo da faixa litoral, em locais de baixa profundidade, praias, estuários, lagunas costeiras, salinas,
pisciculturas e zonas dunares, com reduzida cobertura vegetal; sapais, salinas, ilhas situadas em lagoas.
Alimentação: Alimenta-se essencialmente de pequenos peixes e crustáceos, mas também insectos, anelídeos e moluscos (Cramp,
1985).
Reprodução: Colonial, por vezes solitária. O ninho é instalado no solo, escolhendo áreas abertas perto de água a descoberto.
Espécie essencialmente monogâmica. Ambos os progenitores incubam os ovos e cuidam das crias. Crias precoces e nidífugas
(Cramp, 1985).
A reprodução tem lugar entre finais de Abril e Julho, preferindo ilhas isoladas ou penínsulas ou pequenas ilhotas em grandes rios.
Pode nidificar em zonas de salinas.
Ameaças:
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Pressão de origem antropogénica;
- A predação por gaivotas, cães e gatos domésticos;
- Poluição da água, por efluentes domésticos, industriais e agrícolas. A utilização de adubos, pesticidas e herbicidas nas zonas de
alimentação contamina os recursos alimentares;
- Impacto de actividades pesqueiras artesanais praticadas sobre os recursos alimentares da espécie.
- O abandono e reconversão da actividade salineira tradicional, não aplicável directamente na área concelhia inserida na ZPE,
mas em áreas contíguas muito próximas, influenciando a população que ocorre na região;
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População: Apresenta um efectivo mais ou menos estável desde os anos 70. De acordo com os últimos censos rondará os 440
casais (Catry, 2000; Catry et al., 2004).

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Agricultura e Pastorícia
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
Construção de Infra-estruturas
- 76) Condicionar a expansão urbano-turística: regulamentar qualquer intervenção neste âmbito e sujeitá-la a acompanhamento
técnico especializado e emissão de parecer técnico;
Outros usos e actividades
- 109) Manter/recuperar salinas: influência indirecta na área;
- 135) Ordenar/Regulamentar a actividade de observação de espécies de fauna: regulamentar quaisquer actividades dentro
deste âmbito visando evitar impactes negativos na espécie;
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: implementar igualmente regulação procurando evitar impactes negativos na
espécie e obrigando à emissão de parecer técnico;
Orientações específicas
- 35) Monitorizar/Manter/melhorar a qualidade da água;
- 15) Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a competição inter-específica;
- 16) Controlar o efectivo de animais assilvestrados: evitar a presença na área de cães e gatos assilvestrados que exercem
impactes muito negativos na espécie;
- 11) Criar novos locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes.

2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação da espécie
Sterna albifrons)
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Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Orientações específicas
- 24) Recuperar zonas húmidas: visa a recuperação/preservação deste habitat que fornece abrigo, nidificação e/ou alimentação
a inúmeras espécies, nomeadamente à Andorinha-do-mar-anã;
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Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat: tendo em conta que a
espécie se alimenta a jusante de terrenos agrícolas e atendendo as características específicas da área, pode existir risco de
contaminação por efeito de escorrência para áreas onde a Andorinha-do-mar-anã tem o seu habitat e se alimenta, promover o
uso de produtos biológicos e evitar os agro-químicos;
Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: condicionar qualquer construção que possa interferir com o meio de tal forma
que crie perturbações na normal actividade da espécie e sujeitar quaisquer intervenções a acompanhamento e/ou parecer
técnico;
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes: esta medida aplica-se à área na medida em que
as intervenções em alguns caminhos, bem como a limpeza dos esteiros e canais, interferem em alguns casos com locais de
alimentação da espécie;
Outros usos e actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: à imagem da medida 140, qualquer acção de limpeza ou
intervenção dirigida para o leito de uma das muitas linhas de água que dão forma ao biótopo onde esta espécie ocorre e/ou se
alimenta, tem de ser feita de forma controlada para minimizar os impactos nefastos no seu habitat e acompanhada por técnicos
especializados;
- 78) Ordenar a prática de desporto na natureza: regulamentar as actividades neste âmbito, criar áreas e percursos definidos,
bem como proporcionar vigilância, de modo a assegurar que locais sensíveis fiquem salvaguardados da pressão turística
excessiva;
- 103) Condicionar a pesca ou apanha por artes ou métodos que revolvam o fundo: de modo a limitar a perturbação no habitat
e nas áreas onde a Andorinha-do-mar-anã se alimenta;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN
2000

Sterna albifrons

11; 15; 16; 35; 50; 76; 77; 109; 135
Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
24; 30; 47; 52x; 78; 89; 92; 93; 103; 134; 140; 150
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- 47) Impedir introdução de espécies não autóctones / controlar existentes: impedir/controlar a introdução de qualquer espécie,
não autóctone, que possa representar perigo para a Andorinha-do-mar-anã;
Orientações Gerais
- 92) Melhorar a eficácia da gestão /fiscalização da pesca: visa reduzir a concorrência pela fonte de alimento e os impactes
negativos da ausência de alimento suficiente na espécie;
- 89) Legislar / rever legislação: interditar a caça na área concelhia de ZPE, pela perturbação provocada na espécie;
- 93) Melhorar eficácia da fiscalização na actividade cinegética: na impossibilidade de aplicar a orientação de gestão 89) no
imediato, desenvolver actividades de fiscalização a fim de prevenir o abate furtivo da espécie e os impactes negativos sobre ela.
- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana: embora seja desejável o desenvolvimento de actividades recreativas na
área em questão, é necessário que exista fiscalização de modo a que a perturbação feita por essas actividades não interfira com
a dinâmica natural da espécie.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Taxonomia
Famílias: Alaudidae, Hirundinidae, Motacillidae, Prunellidae, Turdidae, Sylviidae, Muscicapidae, Oriolidae, Laniidae, Sturnidae,
Fringillidae, Emberizidae.
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona
CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Fenologia: Estivais, Migradores Invernantes e de Passagem.
Distribuição nacional: As espécies destas famílias encontram-se distribuídas de uma maneira geral por toda a região do Paleártico
e invernam na sua maioria na África sub-sariana e no Sul da Europa, principalmente na Península Ibérica (Cramp, 1992). Em
Portugal Continental é possível encontrá-las em geral, sobretudo junto de zonas húmidas costeiras, locais onde encontram abrigo
e alimento no decorrer das rotas de migração. É possível ainda avistá-las em zonas húmidas do interior. A grande maioria das
espécies destas famílias que nidificam ou passam em Portugal nas suas rotas migratórias ocorre na região de Ílhavo integrada na
ZPE.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: As espécies pertencentes a este grupo distribuem-se por toda a
área concelhia integrada na ZPE da Ria de Aveiro essencialmente pelo biótopo de Sapal.
Atendendo ao elevado número de espécies que fazem parte deste grupo e às especificidades que cada uma delas apresenta é
aconselhável consultar os mapas de Valores Naturais presentes em anexo, que permitem uma identificação mais pormenorizada
da área de distribuição de cada espécie.
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Passeriformes migradores de caniçais e galerias ripícolas

Passeriformes migradores de caniçais e galerias ripícolas

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Habitat: Estas espécies procuram preferencialmente zonas húmidas com vegetação palustre do tipo herbáceo, nomeadamente
juncais de Juncus maritimus ou bunhais de Scirpus spp., e caniçais de Phragmites australis. Há espécies que preferem vegetação
arbórea e arbustiva, característica das galerias ripícolas. Procuram locais tão diversas como zonas estuarinas, sapais, lagoas
costeiras, valas em zonas de arrozal, cursos de água, pauis, açudes e barragens.
Alimentação: Os juvenis alimentam-se principalmente de insectos; por sua vez, os adultos alimentam-se de larvas de insectos,
matéria vegetal (frutos) e mais raramente de sementes de gramíneas.
Ameaças:
Na região de Ílhavo as ameaças que mais influenciam estas espécies são:
- Drenagem e destruição de zonas húmidas e caniçais;
- Destruição das galerias ripícolas devido a intervenções mal direccionadas nas margens das linhas de água;
- Aumento da utilização de agro-químicos: este aumento afecta directa e indirectamente a população, aumentando a
mortalidade, reduzindo a capacidade reprodutiva e diminuindo a população de presas;
- Colisão com linhas aéreas de transporte de energia durante as rotas de migração ou em condições de fraca visibilidade;
Medidas de Gestão:
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)
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População: Das espécies de passeriformes migradores de caniçais e galerias ripícolas que se encontram na ZPE da ria de Aveiro
pertencente a Ílhavo é possível salientar: Riparia riparia, Hirundo rustica, Delichon urbicum, Luscinia megarhynchos, Luscinia
svecica, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus arundinaceus, Locustella luscinioides, Acrocephalus paludicola, Cettia cetti,
Emberiza schoeniclus, Motacilla flava, Sylvia borin, Sylvia communis.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação das espécies de
passeriformes migradores de caniçais e galerias ripícolas)
Agricultura e Pastorícia
- 55) Promover a cerealicultura extensiva: com esta actividade pretende-se promover novos locais de alimentação e assegurar a
manutenção de uma dinâmica Homem/meio;
- 100) Condicionar expansão do uso agrícola: se bem que a agricultura extensiva represente uma mais-valia, a sua intensificação
excessiva pode levar a perda de dinâmicas ecológicas e a degradação de habitats;
- 115) Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos;
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Agricultura e Pastorícia
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
- 52) Restringir o uso de agro-químicos;
- 128) Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos;
Outros usos e actividades
- 77) Ordenar as actividades de recreio e lazer: procurando minimizar o seu impacto nas várias espécies e impedindo que
destruam os habitats;
Orientações específicas
- 24) Recuperar as zonas húmidas: requalificar e gerir as zonas húmidas da área;
- 32) Condicionar as drenagens: não permitir a drenagem de charcos e linhas de água;
- 35) Monitorizar/Manter a qualidade da água;
- 41) Conservar/recuperar/melhorar a qualidade da água;
- 42) Conservar/recuperar a vegetação palustre: visando fornecer condições adequadas para o refúgio das populações destas
famílias;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que
regula o PSRN 2000

Passeriformes migradores

24; 32; 35; 41; 42; 50; 52; 77; 128

de caniçais e galerias rípicolas

Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
43; 55; 88; 100; 115; 121; 134; 140; 150
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Silvicultura
- 43) Conservar/recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo: é importante esta preocupação, uma vez que algumas
destas espécies procuram este tipo de habitats para repousar e se alimentarem e servem igualmente de suporte as presas;
Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: é importante monitorizar a construção das infra-estruturas procurando impedir
qualquer alteração que perturbe o meio ou cause perigo de morte para as espécies;
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes: procurar garantir a minimização dos impactos
causados e condicionar a altura do ano para a sua realização;
Outros usos e actividades
- 121) Interditar a conversão de sapais: visando impedir a perda do principal biótopo de nidificação e alimentação destas
espécies;
Orientações específicas
- 88) Informar e sensibilizar: procurar sensibilizar as populações para a importância destas espécies;
- 150) Reforçar a vigilância sobre as perturbações humanas;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Passeriformes migradores de matos e bosques

Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna
Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona
CITES
Fenologia: Estivais, Migradores Invernantes e de Passagem.
Distribuição nacional: Ocorre por quase todo o país, tanto no litoral como no interior, geralmente no percurso das suas rotas
migradoras.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: As espécies pertencentes a este grupo distribuem-se pela por
toda a área concelhia integrada na ZPE da Ria de Aveiro essencialmente pelo biótopo dos Campos Agrícolas. Atendendo ao
elevado número de espécies que fazem parte deste grupo e às especificidades que cada uma delas apresenta é aconselhável
consultar os mapas de Valores Naturais presentes em anexo, que permitem uma identificação mais pormenorizada da área de
distribuição do conjunto de espécies.
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Taxonomia
Famílias: Alaudidae, Hirundinidae, Motacillidae, Prunellidae, Turdidae, Sylviidae, Muscicapidae, Oriolidae, Lanidae, Sturnidae,
Fringillidae, Emberizidae.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

População: Das espécies de passeriformes migradores de matos e bosques que se encontram na ZPE da ria de Aveiro
pertencente a Ílhavo é possível salientar: Carduelis spinus, Ficedula hypoleuca, Hippolais polyglotta, Phylloscopus collybita,
Phylloscopus trochillus, Oriolus oriolus, Muscicapa striata.

Alimentação: É constituída essencialmente por larvas e adultos de insectos, bem como matéria vegetal (frutos, no final do Verão
e Outono), e não raramente, sementes de gramíneas.
Ameaças:
Na região de Ílhavo as ameaças que mais influenciam estas espécies são:
- Intensificação da agricultura;
- Destruição de sebes e bosquetes;
- Incêndios;
- Aumento da utilização de agro-químicos;
Medidas de Gestão
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)
Agricultura e Pastorícia
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
- 52) Restringir o uso de agro-químicos: com o objectivo de melhorar a disponibilidade de alimento para as espécies e de melhorar
a qualidade do habitat;
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Habitat: Em Portugal Continental estas espécies distribuem-se por um variado número de habitats, nomeadamente montados
abertos, matos dispersos com árvores, olivais, zonas dunares e áreas agrícolas, bosques e pinhais. É possível encontrar algumas
destas espécies em locais acima dos 1000m.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação das espécies de
passeriformes migradores de matos e bosques)
Agricultura e Pastorícia
- 124) Condicionar a intensificação agrícola: procurar impedir a destruição do mosaico agrícola e das dinâmicas biológicas a ele
associadas;
Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: procurar conter ou minimizar qualquer alteração que perturbe o meio ou
cause perigo de morte para a espécie;
Orientações específicas
- 46) Manter/recuperar habitats contíguos: assegurar a conectividade entre núcleos populacionais e preservar as comunidades
vegetais;
Orientações Gerais
- 2) Monitorizar a espécie/habitat. Realizar trabalhos que possibilitem avaliar as tendências de distribuição e o tamanho das
populações;
- 88) Informar e sensibilizar: realizar campanhas de informação e sensibilização das populações para a importância destas
espécies;
- 150) Reforçar a vigilância sobre perturbações humanas;
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- 128) Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos: para proporcionar maior disponibilidade de refúgios;
Silvicultura
- 40) Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones, proporcionando mais alimento e refúgios;
- 43) Conservar/recuperar a vegetação dos estratos herbáceos e arbustivos;
- 48) Promover a regeneração natural;
- 65) Condicionar a florestação: não permitir a plantação de monoculturas florestais na área que diminuem o alimento e a
qualidade ambiental;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie

Medidas Aplicadas

Passeriformes migradores

40; 43; 48; 50; 52; 65; 128

de matos e bosques

Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo
1; 46; 88; 124; 134; 150
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Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008,
que regula o PSRN 2000

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Aves marinhas migradoras
Taxonomia:
Famílias: Anatidae, Procellariidae, Hidrobatidae, Sulidae, Phalacrocoracidae, Stercoraridae, Laridae, Sternidae, Ulcidae

Distribuição nacional: As espécies listadas são migradoras e invernantes na costa continental portuguesa, existindo algumas
excepções de espécies nidificantes que complementam durante o período pós reprodutor alguns dos efectivos migradores
observados. A informação sobre a distribuição de aves marinhas na costa portuguesa é reduzida, considerando-se que algumas
espécies possam ser migradoras de passagem e no geral pouco comuns, enquanto para outras espécies existem registos de
concentrações durante o período pós reprodutor ou são espécies observadas ao longo de um período considerável durante o
inverno, tais como Puffinus mauretanicus, alguns Hidrobatidae, Morus bassanus, Rissa trydactyla, Larus audouinii, Larus
melanocephalus, Larus minutus, Cataraca skua, Alca torda. A distribuição pelágica destas espécies não é conhecida.
Adicionalmente, Oceanodroma castro, Calonectris diomedea, Puffinus puffinus, Sterna hirundo e Sterna dougalli nidificam nos
arquipélagos da Madeira e dos Açores.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Tal como é referido na distribuição nacional, este grupo de
aves em grande parte pelágicas, ocorre maioritariamente na zona marinha da ZPE da Ria de Aveiro, assim como na região
costeira do concelho de Ílhavo. Em situações de mau tempo, também poderão ser encontradas pontualmente na zona mais
interior do município, nomeadamente na região do canal de Mira e suas margens.
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Protecção Legal:
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, Transposição da Directiva Aves 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

População: A tendência populacional dos efectivos migradores das espécies listadas ao longo da costa continental portuguesa
não é conhecida. No entanto, a maioria das populações reprodutoras das espécies migradoras listadas têm uma tendência
populacional estável.

Alimentação: Neste grupo de aves a dieta é maioritariamente constituída por peixes, cefalópodes e crustáceos.
Ameaças: Na região de Ílhavo as ameaças que mais influenciam estas espécies são:
- A poluição marinha (hidrocarbonetos, pequenos plásticos). Sendo espécies que passam a maior parte do tempo no mar, o
crescente aumento da poluição marinha por hidrocarbonetos e o aparecimento de pequenos plásticos despejados pelas
embarcações são alguns dos factores de ameaça que devem ser tidos em consideração.
- O desconhecimento das ameaças a que as espécies estão sujeitas fora dos locais de nidificação, associado ao
desconhecimento da distribuição das áreas de alimentação, e consequente falta de protecção adequada no meio marinho.
- O afogamento acidental em artes de pesca (nomeadamente redes de emalhar) pode ser grave onde as espécies ocorrem e a
densidade de redes no mar é elevada.

110

Aves marinhas migradoras

Habitat: Os Procelaridae e Hidrobatidae são espécies essencialmente pelágicas, sendo porém avistadas também junto da costa.
Nidificam regra geral em ilhas e ilhéus isolados, livres de predadores terrestres ou em falésias rochosas. Juntamente com Fratecula
artica nidificam em cavidades no solo ou em rochas. As restantes espécies listadas nidificam à superfície (Melanita nigra, Laridae,
Sternidae, Phalacrocoracidae, Uria aalge e Alca torda).
Todas as espécies aqui referidas podem alimentar-se no mar, sendo que a distribuição das áreas de alimentação e descanso são
pouco conhecidas. Algumas destas zonas podem estar associadas a regiões de baixios, montes submarinos ou upwellings,
nomeadamente os locais de alimentação de Procelaridae e Hidrobatidae. As restantes espécies poderão alimentar-se em zonas
costeiras, sendo disso exemplo a maioria dos Laridae e Sternidae.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Medidas de gestão:
1-(Medidas sugeridas na Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho de 2008, que dão corpo ao
Plano Sectorial da Rede Natura 2000)

2-(Medidas adicionais sugeridas pela equipa técnica no âmbito do presente trabalho, para a preservação das espécies de
aves marinhas migradoras)
Construção de infra-estruturas
- 76) Condicionar a expansão urbano-turística
Outros usos e actividades
- 4) Reduzir a mortalidade acidental
- 39) Condicionar a pesca
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer
- 78) Ordenar a prática de desporto de natureza
- 82) Fiscalizar embarcações com carga perigosa, e os despejos de águas de lastro
- 92) Melhorar a eficácia de gestão/fiscalização da pesca
- 121) Interditar conversão de sapais
Orientações específicas
- 35) Monitorizar manter/melhorar a qualidade da água
- 24) Recuperar zonas húmidas
- 80) Conservar/recuperar o cordão dunar
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Agricultura e pastorícia
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada a 21 de Julho de 2008, que regula
o PSRN 2000

Aves marinhas migradoras

50;

4; 24; 35; 39; 76; 77; 78; 80; 82; 92; 121;
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Parecer Técnico da equipa/ Câmara Municipal de Ílhavo

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

4.4.2. Espécies não prioritárias de aves

Biótopos
predominantes *

AVES
Anexo I da
Directiva
79/409/CEE

Medidas sugeridas à Câmara Municipal de Ílhavo

Estatuto de
Conservação

Alcedo atthis

Pouco
preocupante

Ardeola ralloides

Criticamente em
perigo (R)/Em
Perigo(I)

I

Sapal

52

Sapal; Marinhas e
salgado

Caprimulgus
europaeus

Vulnerável

Campos agrícolas

Ciconia ciconia

Pouco
preocupante

Campos agrícolas;
Sapal

II

52; 146;
52; 55; 115;
124; 128;

52; 55; 115

113

127

III

IV

V

VI

34; 134;
140

30;32; 35;41;
77; 78; 85; 121;
135

24;
42;
47

88; 89; 91;
150

134;140

30; 32; 35; 50;
72; 77; 78; 85;
121; 135

24;
137

1; 2; 88;
89: 90; 91;
93; 150

134

4; 50; 72; 77;
78; 83; 85; 135

47

2; 88; 89;
90; 91; 93;
150

134

4; 32; 35; 50;
135

24;
99

3; 88; 89;
91; 93; 150

Espécies não prioritárias de aves

De seguida apresentam-se de forma esquemática os quadros síntese relativos a espécies de aves não prioritárias para a Ria de
Aveiro segundo a Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008, mas que pela sua importância constam nesse documento.
Embora não tenham sido elaboradas fichas de valores naturais para estas espécies, procedeu-se a um levantamento exaustivo
de medidas de orientação que contribuirão para a preservação das espécies. Sempre que possível, acresce-se a esta
informação o estatuto de conservação e o biótopo onde predomina.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Pouco
preocupante

Sapal; Marinhas e
salgado

Limosa laponica

Pouco
preocupante

Sapal; Marinas e
salgado

Luscinia svecica

Pouco
preocupante

Philomachus
pugnax

52

52
52

134

134

32; 77; 78; 85;
121

34; 134

32; 35; 50; 73;
85; 121; 135

24

88; 90; 91;
93; 150

24

88; 89; 91;
150

24

88; 89; 91;
150

134

32; 35; 50; 77;
78; 85; 121

24

1; 2; 88;
89; 90; 91;
150

24

88; 89; 90;
91; 93; 150

24

88; 89; 91;
150

Em perigo

Marinas e salgado

Phoenicopterus
roseus

Vulnerável

Marinhas e
salgado; Praias de
vasa e lodo

52; 55; 115

134

32; 35; 50; 72;
73; 77; 78; 85;
121

Plegadis
falcinellus

Regionalmente
Extinto

Sapal

52

34; 134

32; 35; 50; 73;
85; 121; 135

Pluvialis apricaria

Pouco
preocupante

Sapal; Marinhas e
salgado

34; 134

32; 35; 50; 73;
85; 121; 135

24

88; 89; 91;
150

Sterna
sandvicensis

Quase ameaçado

Sapal

103; 121

24

1; 2

Sylvia undata

Vulnerável

Campos agrícolas

50;72;77;78

47

2;88;89;
93; 150

52

52;55;115

66

* - Tendo em conta os 5 biótopos definidos para a área do concelho de Ílhavo integrada na ZPE da Ria de Aveiro
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Espécies não prioritárias de aves

Egretta garzetta

4; 32; 35; 50;
77; 78; 83; 85;
121; 135
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Biótopos
predominantes *

AVES
Migradoras - Não
Incluídas no anexo I

Medidas sugeridas à Câmara Municipal de Ílhavo

Estatuto de
Conservação

I

II

III

IV

V

VI

Pouco
preocupante

Sapal

100; 124;
146

34

32; 35; 121;
135

24; 42;
47

1; 2; 88; 91

Acrocephalus
scirpaceus

Quase
ameaçado

Sapal

100; 124;
146

34

32; 35; 121;
135

24; 42;
47

1; 2; 88; 91

Alca torda

Vulnerável

Dunas e praia

4;35;50;77;78;

24

82;92

Anas crecca

Pouco
preocupante

Sapal

52

134

4; 32; 35; 72;
73; 121; 135

24; 99;

2; 88; 89; 93;
150

Ardea cinerea

Pouco
preocupante

Sapal; praias de
vasa e lodo

52; 55;
115; 124;
146

34;
134

4; 32; 35; 50;
72; 73; 77; 78;
121

24; 42;
99

2; 88; 89; 91;
93; 150

Calidris alba

Pouco
preocupante

Sapal; Praias de
vasa e lodo

52x; 100;

34;
134

32; 35; 41; 73;
77; 78; 121;
135

24; 42;
99

2; 88; 91; 93;
150

Vulnerável

Sapal; Praias de
vasa e lodo

52x; 100;

34;
134

32; 35; 41; 73;
77; 78; 121;
135

24; 42;
99

2; 88; 91; 93;
150

Calidris ferruginea

Vulnerável

Sapal; Praias de
vasa e lodo

52x; 100;

34;
134

32; 35; 41; 73;
77; 78; 121;
135

24; 42;
99

2; 88; 91; 93;
150

Calidris maritima

Em Perigo

Sapal; Praias de
vasa e lodo

52x

34;
134

32; 35; 41; 73;
77; 78; 121;

24; 42;
99

2; 88; 91; 93;
150

Calidris canutus

115

Espécies não prioritárias de aves

Acrocephalus
arundinaceus

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

135

Haemantopus
ostralengus

Quase
ameaçado

Limosa limosa

Pouco
preocupante

Locustella
luscinioides

Vulnerável

Numenius arquata

Pouco
preocupante

52x; 100;

34;
134

32; 35; 41; 73;
77; 78; 121;
135

52x

34;
134

Sapal

52; 115

34;
134

Sapal

52; 100;
115;
124;146

Sapal, Praias de
vasa e lodo

Dunas e praia

Sapal

52x; 100

Pluvialis squatarola

Pouco
preocupante

Sapal

52x; 100

Scolopax rusticola

Informação
Insuficiente

Sapal

146

Tringa totanus

Criticamente em
Perigo (R)/Pouco
preocupante (I)

Sapal; Marinhas
e salgado

52x; 115

24; 42;
99

2; 88; 91; 93;
150

32:35;41;
73;77;78;
121;135

24;42

2;50;88;91;
92;93

32; 35; 50; 73;
121; 135

24

2; 88; 150

32; 35; 50;
121; 135

24; 42;
64; 131

1; 88; 90; 150

34

32; 35; 50;
121; 135

24

1; 2; 93

34;
134

32; 35; 72; 73;
77; 78; 121;
135

24

1; 88; 89; 91;
93; 150

66

72

34

32; 35; 50;
121; 135

1; 2; 89; 150

24

* - Tendo em conta os 5 biótopos definidos para a área do concelho de Ílhavo integrada na ZPE da Ria de Aveiro
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150

Espécies não prioritárias de aves

Calidris minuta

Pouco
preocupante

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

4.4.3. Espécies não prioritárias de anfíbios

Sapo-corredor

Estatuto de Conservação:
Pouco Preocupante (Cabral et al., 2005)
Fenologia: Espécie endémica.
Distribuição Nacional: Está presente em quase todo o país, com especial incidência em zonas do interior.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Tendo em conta dados oficiais é apenas possível identificar
alguns núcleos populacionais nas proximidades da área. No entanto, através de observações não publicadas é possível localizar
alguns locais de ocorrência no interior da zona concelhia integrada na ZPE, nomeadamente junto a áreas de Sapal e Campos
Agrícolas.
População: Bastante abundante, embora se encontre em declínio. Contudo, a velocidade a que esse declínio ocorre não coloca
de momento a espécie na proximidade de um estatuto de conservação preocupante.
Habitat: Ocorre num variado número de habitats, desde areais costeiros a zonas de montanha, podendo ainda surgir em parques,
jardins e campos agrícolas. Durante o dia esconde-se debaixo de pedras ou em solos arenosos. Durante a reprodução, escolhem
charcos temporários de pouca profundidade.
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Sapo-corredor – Bufo calamita

Taxonomia:
Família: Bufonidae
Espécie: Bufo calamita (Laurenti, 1768)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Alimentação: A alimentação na fase larvar é essencialmente detritívora e herbívora.
Já em adultos, alimentam-se de escaravelhos, moscas, minhocas e larvas de insectos.

Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Perda, degradação e fragmentação do habitat por factores antropogénicos;
- Abandono da agricultura tradicional;
- Agricultura intensiva;
- Construção de infra-estruturas;
- Poluição aquática;
- Incêndios.

Medidas de Gestão:
(Medidas sugeridas pela equipa técnica no presente trabalho para a preservação do Bufo calamita)
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Sapo-corredor – Bufo calamita

Reprodução: A reprodução depende das condições climatéricas, em particular da ocorrência de precipitação. Assim, pode
ocorrer durante o Inverno até finais da Primavera ou Verão.
Os adultos procuram charcos de pequenas dimensões e de reduzida profundidade (de carácter temporário, resultantes das
chuvas). Geralmente procuram o mesmo local de reprodução, podendo o macho, para assegurar o sucesso reprodutor, procurar
outros locais. Um macho pode acasalar com mais que uma fêmea durante o mesmo período reprodutor. A fêmea pode
depositar até 4000 ovos que eclodem entre 5 a 15 dias depois da postura, a que se segue uma fase larvar que dura 20 dias.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

119

Sapo-corredor – Bufo calamita

Agricultura e pastorícia
- 52) Condicionar o uso de agro-químicos/adoptar técnicas alternativas aplicadas na área de habitat da espécie e nas
imediações do seu habitat, uma vez que por escorrência existe o risco de contaminação;
- 55) Promover a cerealicultura extensiva: principalmente em terrenos alagados, o que contribui para o aumento do habitat total
da espécie;
- 100) Condicionar a expansão do uso agrícola: pode por em causa o habitat da espécie, por degradação, fragmentação e
perda de habitat;
115) Assegurar a manutenção de uso agrícola extensivo, pelo motivo referido na orientação de gestão 55;
- 124) Condicionar a intensificação agrícola: a expansão de um sistema agrícola intensivo provocará danos irreversíveis no
ecossistema e na espécie. Esta medida encontra-se ligada à 115;
Construção e Infra-estruturas
- 34) Assegurar o caudal ecológico; de modo a manter as necessidades ecológicas da espécie;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas;
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes; uma vez que tais intervenções podem provocar a
destruição directa do habitat e levar à perda de efectivo populacional;
Outros usos e Actividades
- 4) Reduzir a mortalidade acidental, devida ao tráfego automóvel, ao pisoteio decorrente de actividades de lazer ou práticas
desportivas, ou mesmo em resultado de acções indirectas, como é a poluição proveniente de efluentes;
- 30) Condicionar a intervenção nas margens e leitos de linhas de água;
- 32) Condicionar a drenagem, impedindo a diminuição da área útil de habitat da espécie;
- 35) Monitorizar/manter/ melhorar a qualidade da água: por se tratar de uma espécie sensível à intoxicação, é imperativo
assegurar a qualidade do meio aquático;
- 41) Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone, contribuindo para a recuperação do habitat e simultaneamente para
a promoção da vegetação autóctone;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação: no caso desta espécie, com
o objectivo de permitir uma extensão e melhoria do habitat;
- 85) Interditar a circulação de viaturas fora de caminhos estabelecidos, procurando diminuir acidentes por atropelamento;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie
Bufo calamita

Medidas sugeridas no presente trabalho pela equipa técnica
1; 4; 24; 30; 32; 34; 35; 41; 42; 46; 50; 52; 55; 85; 88; 90; 91; 100; 115; 121; 124; 134; 140; 150
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Sapo-corredor – Bufo calamita

- 121) Interditar conversão de sapais: impedir acções que conduzam à destruição directa ou indirecta dos sapais, pelas
consequências devastadora sobre o ecossistema e sobre a espécie;
Orientações Especificas
- 24) Recuperar zonas húmidas;
- 42) Conservar/Recuperar vegetação palustre, por representar um habitat importante para a espécie;
- 46) Manter/recuperar habitats contíguos de modo a permitir a ligação entre os biótopos de forma a diminuir o grau de
fragmentação;
Orientações Gerais
- 1) Adquirir conhecimento e prospectar a espécie/habitat;
- 88) Informar e sensibilizar as populações sobre a importância da espécie;
- 90) Fiscalizar o acesso e circulação de viaturas motorizadas: embora seja uma espécie predominantemente nocturna, manifesta
pontualmente actividade crepuscular e, por vezes, durante o período reprodutor, actividade diurna, pelo que o tráfego
automóvel pode levar à morte acidental de indivíduos;
- 91) Melhorar eficiência da fiscalização sobre a emissão de poluentes;
- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Rã-de-focinho-pontiagudo

Estatuto de Conservação:
Quase Ameaçado (Cabral et al., 2005)
Tipo de ocorrência: Residente. Endémica da Península Ibérica.
Distribuição Nacional: Ocorre em todo o Portugal Continental, sobretudo em núcleos populacionais fragmentados (Ferrand de
Almeida et al, 2001).
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Dados oficiais apontam a existência de importantes núcleos na
proximidade dos limites concelhios da ZPE. Não existem registos publicados que reportem a existência da Rã-de-focinhopontiagudo em locais no interior da área concelhia da ZPE, no entanto estando dada para a ZPE e existindo condições de
habitat entende-se que possa ocorrer na área.
População: Não existem estimativas da densidade populacional em Portugal. No entanto, admite-se que o número de indivíduos
maduros seja superior a 10 000 (Cabral et al., 2005).
Habitat: Encontra-se na proximidade de pequenas massas de água com alguma cobertura herbácea. Prefere terrenos
encharcados, como prados e lameiros.

121

Rã-de-focinho-pontiagudo – Discoglossus galganoi

Taxonomia:
Família: Discoglossidae
Espécie: Discoglossus galganoi (Capula, Nascetti, Lanza, Bullini & Crespo, 1985)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Alimentação: As larvas alimentam-se de matéria vegetal, e os adultos principalmente de insectos, aranhas, caracóis, lesmas e
minhocas. Por vezes recorrem ao canibalismo, alimentando-se de juvenis da própria espécie.

Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Perda, degradação e fragmentação do habitat por factores de origem antropogénica;
- Abando da agricultura tradicional;
- Agricultura intensiva;
- Construção de infra-estruturas;
- Poluição aquática;
- Introdução de espécies exóticas;
- Incêndios.
Medidas de Gestão:
(Medidas sugeridas pela equipa técnica no presente trabalho para a preservação da Discoglossus galganoi)
Agricultura e Pastorícia
- 52) Condicionar o uso de agro-químicos/adoptar técnicas alternativas: na área de habitat da espécie e nas imediações do seu
habitat, uma vez que por escorrência existe o risco de contaminação;
- 100) Condicionar a expansão do uso agrícola: a massificação de qualquer tipo de maneio agrícola numa área com as
características dinâmicas como as desta ZPE pode provocar a perda de dinâmicas ecológicas importantes;
- 124) Condicionar a intensificação agrícola: a expansão de um sistema agrícola intensivo provocará danos irreversíveis no
ecossistema e na espécie.
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Rã-de-focinho-pontiagudo – Discoglossus galganoi

Reprodução: Durante a reprodução pode ser encontrada em charcos sazonais ou permanentes, ribeiros, nascentes, canais de
rega e em lagoas litorais, resistindo a níveis de salinidade relativamente elevados.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal
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Rã-de-focinho-pontiagudo – Discoglossus galganoi

Construção e Infra-estruturas
- 34) Assegurar o caudal ecológico de modo a manter as necessidades ecológicas da espécie;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas;
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes; uma vez que tais intervenções podem provocar a
destruição directa do habitat e levar à perda de efectivo populacional;
Outros usos e Actividades
- 4) Reduzir a mortalidade acidental: devida ao tráfego automóvel, ao pisoteio decorrente de actividades de lazer ou práticas
desportivas, ou mesmo como resultado de acções indirectas, como é a poluição proveniente de efluentes;
- 30) Condicionar a intervenção nas margens e leitos de linhas de água;
- 35) Monitorizar/manter/ melhorar a qualidade da água;
- 41) Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone, contribuindo para a recuperação do habitat e simultaneamente para
a promoção da vegetação autóctone;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação: no caso desta espécie que
permitam uma extensão e melhoria do habitat disponível;
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: se bem que desejável a pratica destas actividades na área, a sua regulamentação é
fundamental para a preservação da espécie e do ecossistema;
- 78) Ordenar práticas de desporto de natureza seguindo as orientações da medida anterior;
- 85) Interditar a circulação de viaturas fora de caminhos estabelecidos, de modo a preservar o meio e a espécie;
121) Interditar conversão de sapais: impedir acções que conduzam à destruição directa ou indirecta dos sapais, pela sua acção
devastadora sobre o ecossistema e sobre a espécie;
Orientações Especificas
- 24) Recuperar zonas húmidas;
- 42) Conservar/Recuperar vegetação palustre, por representar um habitat importante para a espécie;
- 47) Impedir introdução de espécies não autóctones/controlar as existentes: na ZPE da ria de Aveiro pode identificar-se uma
ameaça importante para a rã-de-focinho-pontiagudo: o lagostim-vermelho-da-Louisiana (Procambarus clarkii) que deve ser
controlado;
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Espécie
Discoglossus galganoi

Medidas sugeridas no presente trabalho pela equipa técnica
2; 4; 24; 30; 34; 35; 41; 42; 47; 50; 52; 55; 77; 78; 85; 88; 91; 100; 115; 121; 124; 134; 140; 150
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Rã-de-focinho-pontiagudo – Discoglossus galganoi

Orientações Gerais
- 2) Monitorizar a espécie e o habitat;
- 88) Informar e sensibilizar as populações sobre a importância da espécie;
- 91) Melhorar eficiência da fiscalização sobre a emissão de poluentes;
- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana;
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Sapo-de-unha-negra

Estatuto de Conservação:
Pouco Preocupante (Cabral et al., 2005)
Fenologia: Espécie endémica.
Distribuição Nacional: Distribui-se principalmente pela zona Sul e Centro de Portugal. Está também presente ao longo da costa
continental até Vila de Conde, e no cordão fronteiriço até Miranda do Douro.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Embora não existam dados concretos oficiais para a
distribuição da espécie no interior da área concelhia da ZPE, salienta-se a proximidade de núcleos de sapo-de-unha-negra nas
imediações. Além disso, pelas características idênticas dos habitats disponíveis no interior da área concelhia integrada na ZPE,
entende-se que como muito provável a ocorrência da espécie na área.
População: Embora o seu estatuto de conservação nacional seja de Pouco Preocupante, verifica-se um declínio. Em Espanha e
França é classificada de quase ameaçada, sendo já dada como extinta em Gibraltar;
Habitat: Distribui-se em locais de solo pouco compactado, solos arenosos, campos de cultivo e pastagens. Pode ainda ser
encontrado junto de locais urbanizados.
Alimentação: As larvas alimentam-se de restos vegetais e detritos enquanto os adultos têm uma alimentação variada constituída
por: escaravelhos, lesmas, formigas, minhocas, gafanhotos, borboletas, mosquitos e larvas de insecto.
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Sapo-de-unha-negra – Pelobates cultripes

Taxonomia:
Família: Pelobatidae
Espécie: Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)
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Medidas de Gestão
(Medidas sugeridas pela equipa técnica no presente trabalho para a preservação do Pelobates cultripes)
Agricultura e Pastorícia
- 52) Condicionar o uso de agro-químicos/adoptar técnicas alternativas: sugere-se a utilização de técnicas menos agressivas para
o meio. Tratando-se de um anfíbio, encontra-se facilmente exposto a bioacumulação de pesticidas resultantes da actividade
agrícola.
- 100) Condicionar a expansão do uso agrícola, pelas perturbações resultantes da adopção de técnicas agrícolas intensivas num
local com as características desta ZPE, uma vez que iria provocar a destruição do equilíbrio natural entre os diferentes biótopos;
- 124) Condicionar a intensificação agrícola: a expansão de um sistema agrícola intensivo provocará danos irreversíveis no
ecossistema e na espécie.
Construção e Infra-estruturas
- 34) Assegurar o caudal ecológico; de modo a manter as necessidades ecológicas da espécie;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas;
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes; uma vez que tais intervenções podem provocar a
destruição directa do habitat e levar à perda de efectivo populacional;
Outros usos e Actividades
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Sapo-de-unha-negra – Pelobates cultripes

Ameaças:
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Perda, degradação e fragmentação do habitat por factores antropogénicos;
- Abandono da agricultura tradicional;
- Agricultura intensiva;
- Construção de infra-estruturas;
- Poluição aquática;
- Introdução de espécies exóticas;
- Incêndios.
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Espécie
Pelobates cultripes

Medidas sugeridas no presente trabalho pela equipa técnica
1; 24; 30; 32; 34; 35; 41; 42; 50; 52; 55; 85; 88; 91; 100; 115; 121; 124; 134; 140; 150
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- 30) Condicionar a intervenção nas margens e leitos de linhas de água;
- 32) Condicionar a drenagem, impedindo a diminuição da área útil de habitat da espécie;
- 35) Monitorizar/manter/ melhorar a qualidade da água: por se tratar de uma espécie sensível à intoxicação, é necessário
assegurar a qualidade do meio hídrico;
- 41) Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone, contribuindo para a recuperação do habitat e para a promoção da
vegetação autóctone;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação: no caso desta espécie, os
métodos tradicionais associados à cultura extensiva do arroz permitem uma maior amplitude e melhoria do habitat;
- 85) Interditar a circulação de viaturas fora de caminhos estabelecidos, de modo a preservar o meio e a espécie;
- 121) Interditar conversão de sapais: impedir acções que conduzam à destruição directa ou indirecta dos sapais, pelas
consequências devastadora sobre o ecossistema e sobre a espécie;
Orientações Especificas
- 24) Recuperar zonas húmidas;
- 42) Conservar/Recuperar vegetação palustre, por representar um habitat importante para a espécie;
Orientações Gerais
- 1) Adquirir conhecimento e prospectar a espécie/habitat;
- 88) Informar e sensibilizar as populações para a importância da espécie;
- 91) Melhorar eficiência da fiscalização sobre a emissão de poluentes;
- 150) Reforçar a vigilância sobre a perturbação humana;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Taxonomia:
Família: Salamandridae
Espécie: Pleurodeles waltl (Michahelles, 1830)
Estatuto de Conservação:
Pouco Preocupante (Cabral et al., 2005)
Fenologia: Residente.
Distribuição Nacional: Presente em todo o território Continental.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Está registada a sua presença em zonas adjacentes ao território
da ZPE da ria de Aveiro pertencente ao município de Ílhavo e existem condições de habitat para a ocorrência da espécie no
interior da área protegida.
População: A população apresenta uma situação estável no território nacional.
Habitat: Ocupa um número muito variado de habitats, desde que associados a massas de água (quer de carácter permanente,
quer temporário). Está presente em charcos, pântanos, lameiros, lagos, lagoas, barragens e ribeiros.
Alimentação: Na fase larvar alimenta-se de detritos e plantas e na fase adulta a dieta baseia-se em insectos, aranhas, minhocas,
crustáceos, moluscos e mesmo pequenos peixes e anfíbios.
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Salamandra-de-costelas-salientes

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Reprodução: Tem lugar durante a Primavera, sendo a cópula frequentemente nocturna.

- Perda, degradação e fragmentação do habitat por factores antropogénicos;
- Abandono da agricultura tradicional;
- Construção de infra-estruturas;
- Incêndios.
- A destruição da vegetação ripícola autóctone e áreas circundantes aos ribeiros;
- A sobre-exploração dos recursos hídricos;
- A poluição dos cursos de água;
- A regularização dos sistemas hídricos;
- A destruição de locais de reprodução;

Medidas de Gestão:
(Medidas sugeridas pela equipa técnica no presente trabalho para a preservação da Pleurodeles waltl)
Agricultura e Pastorícia
- 52) Condicionar o uso de agro-químicos/adoptar técnicas alternativas: sugere-se a utilização de técnicas menos agressivas para
o meio. Tratando-se de um anfíbio, encontra-se facilmente exposto a bioacumulação de pesticidas resultantes da actividade
agrícola.
- 100) Condicionar a expansão do uso agrícola, pelas perturbações resultantes da adopção de técnicas agrícolas intensivas num
local com as características desta ZPE, uma vez que iria provocar a destruição do equilíbrio natural entre os diferentes biótopos;
- 115) Assegurar manutenção de usos agrícolas extensivos: assegurar a manutenção de um sistema agrícola que assegure o
equilíbrio entre a actividade humana e a perpetuação da dinâmica biológica;
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Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal
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- 124) Condicionar a intensificação agrícola: a expansão de um sistema agrícola intensivo provocará danos irreversíveis no
ecossistema e na espécie.
Construção e Infra-estruturas
- 34) Assegurar o caudal ecológico, de modo a manter as necessidades ecológicas da espécie;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas;
- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes;
Outros usos e Actividades
- 4) Reduzir a mortalidade acidental: devido ao tráfego automóvel, ao pisoteio decorrente de actividades de lazer ou práticas
desportivas, ou mesmo como resultado de acções indirectas, como é a poluição proveniente de efluentes;
- 30) Condicionar a intervenção nas margens e leitos de linhas de água;
- 35) Monitorizar/manter/ melhorar a qualidade da água;
- 41) Conservar/recuperar a vegetação ribeirinha autóctone, contribuindo para a recuperação do habitat e simultaneamente
para a promoção da vegetação autóctone;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: se bem que desejável a prática destas actividades na área, a sua regulamentação é
fundamental para a preservação da espécie e do ecossistema;
- 78) Ordenar práticas de desporto na natureza, seguindo as orientações da medida anterior.
- 85) Interditar a circulação de viaturas fora de caminhos estabelecidos, de modo a preservar o ecossistema;
- 121) Interditar conversão de sapais: impedir acções que conduzam à destruição directa ou indirecta dos sapais, pela
importância que este tipo de biótopo representa;
Orientações Especificas
- 24) Recuperar zonas húmidas;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie
Peurodeles waltl

Medidas sugeridas no presente trabalho pela equipa técnica
1; 2; 4; 24; 30; 34; 35; 41; 50; 52; 55; 77; 78; 85; 88; 90; 91; 100; 115; 121; 124; 134; 140; 150
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Orientações Gerais
- 1) Adquirir conhecimento e prospectar a espécie /habitat: uma vez que se trata de uma espécie com o estatuto de Vulnerável,
que tem registado uma diminuição, tanto no número de efectivos como na sua área de distribuição, a aquisição de
conhecimento favorece a sua conservação;
- 2) Monitorizar a espécie e o habitat;
- 88) Informar e sensibilizar as populações para a espécie;
- 90) Fiscalizar o acesso e circulação de viaturas motorizadas: uma vez que se trata de uma espécie que apresenta
comportamento nocturno e diurno, o tráfego automóvel, pode levar à morte acidental de indivíduos;
- 91) Melhorar eficiência da fiscalização sobre a emissão de poluentes;
- 150) Reforçar a vigilância sobre a perturbação humana;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Rã-verde
Taxonomia:
Família: Ranidae
Espécie: Rana perezi (López-Seoane, 1885)

Fenologia: Residente.
Distribuição Nacional: Presente em todo o território Continental. Introduzida nos Açores e na Madeira.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Ocorre em toda a área concelhia de sapal integrada na ZPE
da Ria de Aveiro e zonas húmidas envolventes.
População: A população apresenta uma tendência uniforme de distribuição, estando presente em todo o país. A sua população
é estável, sendo uma espécie bastante comum.
Habitat: Ocupa um número muito variado de habitats, desde que associados a massas de água (quer de carácter permanente,
quer temporário). Está presente em charcos, pântanos, lameiros, lagos, lagoas, barragens e ribeiros.
Alimentação: Na fase larvar alimenta-se de detritos e plantas e na fase adulta a dieta baseia-se em insectos, aranhas, minhocas,
crustáceos, moluscos e mesmo pequenos peixes e anfíbios.
Reprodução: Tem lugar durante a Primavera, sendo a cópula frequentemente nocturna. Dela resultam entre 800 a 10 000 ovos
que formam um aglomerado flutuante.
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Estatuto de Conservação:
Pouco Preocupante (Cabral et al., 2005)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

O desenvolvimento das larvas é lento, podendo demorar até 4 meses. A maturidade sexual só ocorre aos 4 anos de idade.
Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:

Medidas de Gestão:
(Medidas sugeridas pela equipa técnica no presente trabalho para a preservação da Rana perezi)
Agricultura e Pastorícia
- 52) Condicionar o uso de agro-químicos/adoptar técnicas alternativas: sugere-se a utilização de técnicas menos agressivas para
o meio. Tratando-se de um anfíbio, encontra-se facilmente exposto a bioacumulação de pesticidas resultantes da actividade
agrícola.
- 100) Condicionar a expansão do uso agrícola, pelas perturbações resultantes da adopção de técnicas agrícolas intensivas num
local com as características desta ZPE, uma vez que iria provocar a destruição do equilíbrio natural entre os diferentes biótopos;
- 124) Condicionar a intensificação agrícola: a expansão de um sistema agrícola intensivo provocará danos irreversíveis no
ecossistema e na espécie.
Construção e Infra-estruturas
- 34) Assegurar o caudal ecológico, de modo a manter as necessidades ecológicas da espécie;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas;
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- Perda, degradação e fragmentação do habitat por factores antropogénicos;
- Abandono da agricultura tradicional;
- Agricultura intensiva;
- Construção de infra-estruturas;
- Poluição aquática;
- Incêndios.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie
Rana perezi

Medidas sugeridas no presente trabalho pela equipa técnica
2; 4; 24; 30; 34; 35; 41; 42; 50; 52; 55; 85; 88; 90; 91; 100; 115; 121; 124; 134; 140; 150
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- 140) Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes;
Outros usos e Actividades
- 4) Reduzir a mortalidade acidental: devido ao tráfego automóvel, ao pisoteio decorrente de actividades de lazer ou práticas
desportivas, ou mesmo como resultado de acções indirectas, como é a poluição proveniente de efluentes;
- 30) Condicionar a intervenção nas margens e leitos de linhas de água;
- 35) Monitorizar/manter/ melhorar a qualidade da água;
- 41) Conservar/recuperar a vegetação ribeirinha autóctone, contribuindo para a recuperação do habitat e simultaneamente
para a promoção da vegetação autóctone;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação; - 85) Interditar a circulação
de viaturas fora de caminhos estabelecidos, de modo a preservar o meio e a espécie;
- 121) Interditar conversão de sapais: impedir acções que conduzam à destruição directa ou indirecta dos sapais, pela
importância que este tipo de biótopo representa;
Orientações Especificas
- 24) Recuperar zonas húmidas;
- 42) Conservar/Recuperar vegetação palustre, por representar um habitat importante para a espécie;
Orientações Gerais
- 2) Monitorizar a espécie e o habitat;
- 88) Informar e sensibilizar as populações para a espécie;
- 90) Fiscalizar o acesso e circulação de viaturas motorizadas: uma vez que se trata de uma espécie que apresenta
comportamento nocturno e diurno, o tráfego automóvel, pode levar à morte acidental de indivíduos;
- 91) Melhorar eficiência da fiscalização sobre a emissão de poluentes;
- 150) Reforçar a vigilância sobre a perturbação humana;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Tritão-marmorado ou Tritão-verde

Estatuto de Conservação:
Pouco Preocupante (Cabral et al., 2005)
Fenologia: Espécie endémica.
Distribuição Nacional: Em Portugal Continental ocorre por todo o país.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Não existem dados concretos para a área concelhia da ZPE, no
entanto existem registos documentados da ocorrência na ZPE, o que juntamente com a existência de habitats semelhantes e
condições favoráveis torne muito provável a sua ocorrência na área.
População: Apresenta uma distribuição abundante em habitats com características que satisfaçam as suas necessidades
ecológicas. Embora se registe uma tendência para o decréscimo, a população Portuguesa não apresenta sinais particularmente
preocupantes.
Habitat: Pode ocorrer numa grande variedade de habitats, desde que na sua proximidade existam locais com água (de carácter
permanente ou temporário, estagnados ou com pouca corrente) e vegetação para a reprodução. Esses habitats podem ser tão
díspares como charcos, poços, lagoas, tanques, represas, albufeiras, zonas de remanso de rios ou mesmo terrenos agrícolas.
Alimentação: Na fase larvar alimenta-se de pequenos insectos aquáticos e crustáceos. Os adultos baseiam a sua dieta alimentar
em larvas de insectos aquáticos, minhocas, lesmas e caracóis.
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Taxonomia:
Família: Salamandridae
Espécie: Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Ameaças
Na área de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Mortalidade associada ao tráfego automóvel e pisoteio acidental;
- Perseguição directa;
- Destruição do meio, principalmente meios aquáticos onde ocorre a reprodução;
- Destruição de vegetação ribeirinha;
- Incêndios;
Medidas de Gestão
(Medidas sugeridas pela equipa técnica no presente trabalho para a preservação do Triturus marmoratus)
Agricultura e Pastorícia
- 52) Condicionar o uso de agro-químicos/adoptar técnicas alternativas: favorecer a utilização de técnicas menos agressivas para
o meio, diminuindo a concentração de produtos nocivos que se acumulam nos terrenos agrícolas e nas áreas circundantes;
- 146) Condicionar queimadas: esta actividade provoca a destruição do habitat e a mortalidade dos indivíduos;
Construção e Infra-estruturas
- 34) Assegurar o caudal ecológico;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas;
Outros usos e Actividades
- 4) Reduzir a mortalidade acidental associada ao tráfego automóvel, ao pisoteio decorrente de actividades de lazer ou práticas
desportivas, ou mesmo como resultado de acções indirectas, como é a poluição proveniente de efluentes;
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Reprodução:
A reprodução pode decorrer de Outubro a Maio. O acasalamento ocorre em água, e alguns dias após a cópula, a fêmea
deposita entre 150 a 400 ovos, que envolve individualmente em plantas aquáticas (em locais de água parada ou com pouca
corrente). A duração do período larvar depende da temperatura da água e da disponibilidade de alimento.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Orientações Gerais
- 88) Informar e sensibilizar as populações com o propósito de desmistificar mitos associados à espécie, reduzindo os riscos
associados à perseguição directa;
- 90) Fiscalizar acesso e circulação de veículos motorizados garantido o comprimento da orientação de gestão 85;
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- 30) Condicionar intervenções nas margens e leitos de linhas de água: por se tratar de um local particularmente sensível e por
albergar uma vasta comunidade de indivíduos, qualquer intervenção desordenada pode provocar perdas inestimáveis, tanto no
ecossistema como nas espécies que aí encontram o seu habitat;
- 32) Condicionar a drenagem: por motivos semelhantes aos mencionados na orientação de gestão 34, com a intenção de
impedir a destruição do habitat;
- 35) Monitorizar/manter/ melhorar a qualidade da água, mantendo a qualidade do habitat essencial para o ciclo biológico da
espécie;
- 41) Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone, contribuindo para a recuperação do habitat e das suas
potencialidades como abrigo para as espécies, ajudando simultaneamente na promoção da vegetação autóctone;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer; se bem que desejável a pratica destas actividades na área, a sua regulamentação é
fundamental para a preservação da espécie e do ecossistema;
- 78) Ordenar a prática de desporto na natureza; seguindo as orientações da medida anterior, instituindo uma melhor protecção
para o meio impedindo também a mortalidade acidental associada ao pisoteio ou atropelamento por veículos;
- 85) Interditar a circulação de viaturas fora de caminhos estabelecidos, de modo a preservar o meio e a espécie;
- 121) Interditar conversão de sapais: impedir acções que conduzam à destruição directa ou indirecta dos sapais, pela sua acção
devastadora sobre o ecossistema e sobre a espécie, no seguimento do mencionado nas medidas de gestão 32) e 34);
Orientações Especificas
- 24) Recuperar zonas húmidas;
- 42) Conservar/Recuperar vegetação palustre: medida particularmente importante para a conservação desta espécie, uma vez
que necessita de vegetação para assegurar o exercício da actividade reprodutiva;

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana;

Medidas sugeridas no presente trabalho pela equipa técnica

Triturus marmoratus

4; 24; 30; 32; 34; 35; 41; 42; 50; 52; 77; 78; 85; 88; 90; 121; 134; 146; 150
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Espécie

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

4.4.4. Espécies não prioritárias de répteis

Lagarto-de-água

Estatuto de Conservação:
Pouco preocupante (Cabral et al., 2005)
Protecção Legal:
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, com a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei nº 49/05, de 24 de Fevereiro, anexos B-II e
B-IV, transposição da Directiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de Maio de 1992, Anexos II e IV
Decreto-Lei nº 316/89, de 22 de Setembro, transposição da Convenção de Berna, Anexo II
Fenologia: Espécie residente, endémica da Península Ibérica.
Distribuição Nacional: A Norte do rio Tejo apresenta uma distribuição continua. É possível encontrar algumas populações isoladas
na zona Centro e Sul: Serra de Sintra e Montejunto, Caldas da Rainha, Serras de Cerdal, Brejeira e Monchique (Brito et al., 1998;
Ferrand et al., 2001; Brito 2005).
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Existe um défice de informação publicada oficialmente quanto
à distribuição de répteis no concelho, no entanto e visto que existem núcleos populacionais identificados na ZPE e dado existirem
habitats favoráveis é muito provável a sua ocorrência na área.
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Taxonomia:
Família: Lacertidae
Espécie: Lacerta schreiberi (Bedriaga, 1878)

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

População: Há um elevado grau de fragmentação e isolamento populacional, verificando-se uma regressão no tamanho das
populações e na área por elas ocupada.

Alimentação: Apresenta uma dieta variada ao longo do ano, contudo, alimenta-se principalmente de coleópteros, formicídeos,
dípteros, aracnídeos e pequenos invertebrados (Brito et al., 1998; Marco, 2002b). Ocasionalmente alimenta-se de frutos silvestres
(Brito et al., 1998; Ferrand et al., 2001; Marco 2002b).
Reprodução: Atinge a maturidade sexual por volta dos 3-4 anos, tendo o corpo um comprimento entre 86-90 cm (Ferrand et al.,
2001). Apresenta um acentuado dimorfismo sexual. A espécie encontra-se em actividade de Fevereiro a Outubro, altura em que
inverna. Os machos entram em actividade mais cedo que as fêmeas, verificando-se o mesmo quanto a maturidade sexual
(entrando os machos em actividade sexual cerca de um ano antes das fêmeas). A actividade reprodutora decorre entre a
Primavera e meados do Verão. As posturas, cuja dimensão varia entre 6-17 ovos, são efectuadas geralmente entre Maio e Julho,
em locais expostos e sem vegetação, ocorrendo a eclosão ou fim de 2-3 meses de incubação (Ferrand et al., 2001). A
longevidade máxima detectada em Portugal é de 8 anos (Brito et al., 1998; Ferrand et al., 2001).
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Habitat: O Lagarto-de-água encontra-se associado a locais próximos de cursos de água, nas margens, onde exista coberto
vegetal denso (Brito et al., 1998; Ferrand et al., 2001; Marco, 2002), procurando zonas húmidas com precipitações superiores a 600
mm (Marco, 2002).
Encontra-se associado a locais com estrato arbóreo e arbustivo de cariz atlântico e de ambientes de elevada pluviosidade
composto por espécies como: o amieiro (Alnus glutinosa), o vidoeiro (Betula pubescens), o castanheiro (Castanea sativa), o
carvalho roble (Quercus robur) e o carvalho-negral (Quercus pyrenaica) (Lopez, 1991 in Brito et al., 1998; Ferrand et al., 2001; Brito,
2005). Os adultos estão mais associados a zonas abundantes em pedras e matos densos, enquanto os jovens preferem habitats
herbáceos, sempre que tenham refúgios próximos (Marco, 2002a e 2002b). Em Portugal encontra-se desde o nível do mar até
1800 m de altitude, na Serra da Estrela (Ferrand et al., 2001; Brito 2005), alcançando os 2100 m em Espanha, na Serra de Gredos
(Marco, 2002b). São muito sensíveis à qualidade da água, estando ausentes de linhas de água contaminadas (Brito et al., 1998).
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Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:

Medidas de Gestão
(Medidas sugeridas pela equipa técnica no presente trabalho para a preservação do Lacerta schreiberi)
Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar o uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas no habitat e em áreas contíguas ao habitat, uma vez
que por efeito de escorrência os produtos agro-químicos acabam por afectar a espécie;
Construção de Infraestruturas
- 34) Assegurar o caudal ecológico: garantir um caudal adequado às necessidades ecológicas da espécie, uma vez que ela
depende de habitats ribeirinhos para sobreviver;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas, impedindo a destruição do habitat e a mortalidade da espécie;
Outros Usos e Actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leitos de linhas de água de modo a diminuir a perturbação e perda de habitat
para a espécie;
- 32) Condicionar drenagens com a intenção de impedir a destruição do habitat;

141

Lagarto-de-água – Lacerta schreiberi

- Alterações/regularização do sistema hídrico;
- Poluição da água, por descargas de efluentes domésticos, industriais e agrícolas: os pesticidas são facilmente acumulados nos
répteis e degradam a qualidade da água diminuindo a diversidade da entomofauna existente, a qual constitui a base da
alimentação de Lacerta schreiberi (Marco & Pérez-Mellado, 1988 in Brito et al., 1998);
- Destruição da vegetação ripícola;
- Incêndios;
- Infra-estruturas e intervenções nas margens de linhas de água.
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35) Monitorizar/manter/melhorar a qualidade da água, assegurando a qualidade dos biótopos através do controlo e tratamento
eficaz de efluentes, beneficiando a conservação da espécie, uma vez que se trata de uma espécie que facilmente sofre
bioacumulação;
- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer; no sentido de reduzir as perturbações no meio;
- 78) Ordenar a prática de desporto na natureza, tal como a medida anterior, procurando minimizar os impactos de uma
actividade, que embora desejável para o desenvolvimento económico da região, deve ser ordenada de forma a provocar o
mínimo de impacto no ecossistema;
- 121) Interditar conversão de sapais; impedindo a destruição do habitat;
Orientações Especificas
- 24) Recuperar zonas húmidas de modo a assegurar a disponibilidade e qualidade do habitat;
- 42) Conservar/recuperar a zona palustre assegurando a disponibilidade de habitat;
Orientações Gerais
- 2) Monitorizar a espécie e o habitat de modo a obter dados sobre a situação de conservação da espécie e do habitat;
- 88) Informar e sensibilizar: o Lagarto-de-água é uma espécie à qual estão associados mitos e superstições, pelo que acções de
sensibilização junto da população podem contribuir para a redução de efectivos mortos;
- 90) Fiscalizar o acesso e circulação de veículos motorizados de modo a reduzir a perturbação no habitat e a morte acidental;
- 91) Melhorar eficácia da fiscalização sobre a emissão de poluentes controlando os limites das emissões, de forma a reduzir a
poluição do meio. E como referido na medida de gestão 35), procurando diminuir a contaminação de indivíduos devido a
bioacumulação;
- 142) Reforçar a fiscalização sobre deposição ilegal de lixo e entulho dado que por ser uma zona afastada dos principais núcleos
populacionais do concelho, a área integrada na ZPE, constitui um local apelativo para este tipo de prevaricações. O reforço da
fiscalização nesta área permite uma diminuição de depósitos ilegais, contribuindo assim positivamente para a conservação do
habitat;
- 150) Reforçar vigilância sobre a perturbação humana.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Espécie
Lacerta schreiberi

Medidas sugeridas no presente trabalho pela equipa técnica
2; 24; 30; 32; 34; 35; 42; 50; 52x; 77; 78; 88; 90; 91; 121; 134; 142; 150
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Espécies não prioritárias de mamíferos

Taxonomia:
Família: Vespertilionidae
Espécie: Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Estatuto de Conservação:
Pouco preocupante (Cabral et al., 2005)
Fenologia: Espécie residente.
Distribuição Nacional: Encontra-se distribuído por todo o Portugal Continental.
Distribuição na área de ZPE da Ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Os dados disponíveis apontam para uma dispersão uniforme
ao longo de toda a área concelhia da ZPE, documentando a sua presença em todos os biótopos definidos. Salienta-se a
importância dos Campos agrícolas abertos, que pelas suas características representam locais importantes de caça.
População: É uma espécie muito abundante e com um grau de distribuição bastante alargado. Contudo, embora não se
conheça uma tendência de evolução, estima-se que a sua presença em alguns locais esteja a sofrer reduções.
Habitat: Encontra-se no mais variado tipo de habitats e com uma distribuição bastante dispersa, desde prados e terrenos de
cultivo, até parques pouco arborizados e mesmo em áreas suburbanas. Caça sobre pastagens, jardins, parques urbanos, ao
longo de estradas, etc. No Verão, período de reprodução, formam colónias de 10-50 fêmeas que se abrigam em grutas, casas
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Morcego-hortelão
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(atrás de painéis e vigas ou em buracos ocos de parede) e por vezes em buracos de árvores. No Inverno procura abrigo em locais
variados, desde que possuam humidade relativamente baixa e temperaturas entre os 2-4ºC, hibernado em pequenos agregados,
ou mesmo de forma solitária.

Reprodução: O acasalamento ocorre em Setembro/Outubro, sendo os abrigos de criação ocupados entre Abril e Maio. O
acasalamento pode demorar até várias horas, tendo os nascimentos lugar na segunda metade de Julho. Só se verifica uma cria
por ninhada e uma ninhada por ano. Só as fêmeas cuidam das crias, que são desmamadas ao fim de 6 a 7 semanas. A
maturidade sexual das crias é atingida no final do Verão.
Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Utilização de produtos químicos;
- Destruição de locais de abrigo, principalmente durante os períodos de hibernação e criação;
- Preconceitos associados à espécie;
Medidas de Gestão
(Medidas sugeridas pela equipa técnica no presente trabalho para a preservação do Eptesicus serotinus)
Agricultura e Pastorícia
- 52) Condicionar o uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas: assegurar a utilização racional de produtos químicos,
tanto na produção agrícola como no tratamento de doenças silvícolas;
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Alimentação: Alimenta-se de várias espécies de moscas e mariposas, no início da Primavera. Mais tarde pode alimentar-se
também de coleópteros.
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Espécie
Eptesicus serotinus

Medidas sugeridas no presente trabalho pela equipa técnica
18; 50; 52; 55; 78; 88; 127; 138; 150
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Silvicultura
- 127) Manter árvores mortas ou árvores velhas com cavidades, proporcionando abrigo para os morcegos;
Outros usos e Actividades
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação; - 78) Ordenar práticas de
desporto na natureza, reduzindo assim o impacto da sua realização, controlando o acesso a áreas sensíveis;
Orientações Especificas
- 18) Manter edificações que possam albergar colónias /populações: uma vez que a espécie hiberna e constrói os locais de
criação em edifícios velhos e abandonados, a destruição destas estruturas pode provocar perturbações nos hábitos dos
indivíduos e na conservação da espécie;
- 138) Criar caixas de abrigo quando não houver locais de abrigo suficientes, de modo a favorecer a fixação da espécie;
Orientações Gerais
- 88) Informar e sensibilizar: informar as populações do valor ecológico da espécie, bem como desmistificar os preconceitos
associados aos morcegos;
- 150) Reforçar a vigilância sobre a perturbação humana;
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Gineta
Taxonomia:
Família: Viverridae
Espécie: Genetta genetta (Linnaeus, 1758)

Fenologia: Espécie residente.
Distribuição Nacional: Considera-se que ocorre em todo o território Continental. É comum em habitats que correspondem às suas
necessidades
População: Há uma tendência para a estabilização do efectivo populacional, ou mesmo, para um ligeiro aumento.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: A presença da espécie na componente concelhia integrada
na ZPE ocorre com especial incidência nas zonas agrícolas e de sapal que constituem as margens das principais linhas de água
do concelho: o Rio Boco e o Canal de Mira. Também pode ocorrer nas zonas de duna secundária e terciária.
Habitat: Procura áreas sossegadas, embora também possa ser encontrada na proximidade de locais urbanizados (e.g., Admasu
et al., 2004). Prefere locais com vegetação densa, florestas perenes ou caducifólias, embora possa ser encontrada noutros
habitats onde ocorram presas que integrem a sua dieta.
Alimentação: Omnívora, alimentando-se sobretudo de pequenos mamíferos, ratos e coelhos, mas também de pássaros e
pequenos vertebrados, bem como de insectos e frutos.
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Estatuto de Conservação:
Pouco preocupante (Cabral et al., 2005)
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Reprodução: Podem reproduzir-se durante todo o ano, embora registem dois picos reprodutivos: Abril/Maio e Agosto/Setembro.
Apresentam um período de gestação de 70 dias, podendo haver duas ninhadas por ano com 1 a 4 crias. O desmame ocorre aos
6 meses e a maturidade sexual tem lugar por volta dos 2 anos
Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:

Medidas de Gestão:
(Medidas sugeridas pela equipa técnica no presente trabalho para a preservação da Genetta genetta)
Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar o uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat: procurar evitar a
contaminação do habitat e de espécies que se encontram em patamares inferiores da cadeia alimentar;
- 128) Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos, aumentando os possíveis locais de abrigo;
Construção de Infra-estruturas
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: impedir a construção de qualquer infra-estrutura que possa interferir
negativamente no ecossistema, perturbando as suas dinâmicas;
Outros usos e Actividades
- 4) Reduzir a mortalidade acidental associada a atropelamentos e envenenamentos, através de medidas adequadas, como
passagens para fauna ou implementação do programa antídoto;
- 50) Incrementar a sustentabilidade económica de actividades com interesse para a conservação;
- 72) Implementar uma gestão cinegética compatível com a conservação da espécie;
- 78) Ordenar práticas de desporto na natureza: se bem que desejáveis, estas actividades devem ser regulamentadas de modo a
reduzir ao máximo as perturbações causadas, principalmente quando utilizados veículos motorizados;
- 83) Ordenar as acessibilidades de modo a salvaguardar o ecossistema e a espécie de perturbações;
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- Ameaças provenientes de actividades humanas, como envenenamento ou atropelamento.
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Espécie
Genetta genetta

Medidas sugeridas no presente trabalho pela equipa técnica
3; 4; 46; 50; 52x; 72; 78; 83; 85; 88; 90; 93; 94; 99; 128; 134; 150
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- 85) Interditar a circulação de viaturas fora de caminhos estabelecidos, reduzindo a interferência de veículos motorizados na
área;
Orientações Especificas
- 46) Manter/recuperar habitats contíguos: assim permite-se manter a conectividade entre os núcleos populacionais;
- 99) Implementar medidas de prevenção do envenenamento;
Orientações Gerais
-3) Monitorizar espécimes mortos: averiguar e registar as principais causas de morte com vista a desenvolver medidas preventivas;
- 88) Informar e sensibilizar: agir junto das populações e caçadores desmistificando a imagem negativa associada à Gineta;
- 90) Fiscalizar o acesso e circulação de veículos motorizados; de acordo com as orientações de gestão 83 e 85;
- 93) Melhorar a eficácia da fiscalização na actividade cinegética: limitar o acesso a zonas sensíveis, de modo a minimizar a
perturbação causada pela actividade; bem como a diminuição de competição por presas;
- 94) Melhorar a eficácia da fiscalização sobre a captura, colheita e envenenamento: procurar impedir pelo reforço da
fiscalização todo o tipo de furtivismo e o comércio da espécie;
- 150) Reforçar a vigilância sobre a perturbação humana;
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Lontra ou Lontra-europeia

Estatuto de Conservação:
Pouco preocupante (Cabral et al., 2005)
Protecção legal:
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, com a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei nº 49/05, de 24 de Fevereiro, anexos B-II e
B-IV, transposição da Directiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de Maio de 1992
Decreto-Lei nº 316/89, de 22 de Setembro, transposição da Convenção de Berna, Anexo II
Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril, transposição da Convenção de Washington (CITES), Regulamento CE nº 1332/2005 de 9 de
Agosto (alteração ao Reg. CE nº 338/97 de 9 de Dezembro) – Anexo I-A
Fenologia: Espécie residente.
Distribuição Nacional: A população de lontra em Portugal está presente de Norte a Sul do país, sendo a sua ausência pontual
(Trindade et al., 1998; Mathias et al., 1999). No litoral Sudoeste, desde o cabo de Sines à Praia da Luz, a espécie apresenta a
particularidade de utilizar o meio marinho e a faixa costeira envolvente (Beja, 1989).
População: Ao contrário dos restantes países da Europa, onde se verifica uma diminuição de indivíduos e da área ocupada,
Portugal apresenta uma população estável, sem alterações significativas na área de distribuição (Trindade et al., 1998).
A área de ocupação ronda os 2000 Km² (assumindo uma extensão de 40 727 Km de linhas de água e uma utilização de 50 m
para cada lado) (Queiroz et al., em publicação).
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Taxonomia:
Família: Mustelidae
Espécie: Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
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Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: A lontra encontra-se presente ao longo de toda a ZPE,
podendo ocorrer em praticamente todos os biótopos.

Alimentação: A sua dieta é essencialmente piscívora, embora no seu regime alimentar se incluam várias outras presas potenciais,
pertencentes ao grupo dos anfíbios e invertebrados (principalmente crustáceos e insectos) e, em menor escala, pequenos
mamíferos, aves aquáticas e répteis (Trindade et al., 1998; Mathias et al., 1999; Ruiz-Olmo, 2002), variando em função dos locais e
das épocas do ano. Em Portugal, os recursos alimentares parecem ter aumentado devido à introdução de peixes exóticos e do
Lagostim-vermelho-do-Louisiana (Procambarus clarkii). No entanto, este último é uma presa pouco energética e apenas
disponível entre a Primavera e o início do Outono (Beja, 1996).
Reprodução: Podem reproduzir-se ao longo de todo ano, embora seja mais provável nas alturas de maior disponibilidade
alimentar (Primavera e Verão). As crias nascem ao fim de 61-63 dias, na razão de uma a quatro crias, em tocas dissimuladas entre
a vegetação. Necessitam de grandes territórios, podendo o território dos machos (de 5-10 Km) englobar o território de várias
fêmeas. A maior taxa de mortalidade regista-se durante o período de dispersão, aos dois/três anos de vida (Ruiz-Olmo, 2002).
Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- Destruição da vegetação ripícola, causando perturbações no normal funcionamento da espécie, pela redução de abrigos,
alimentação e segurança;
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Habitat: É possível encontrá-la em qualquer meio aquático continental, quando suficientemente bem conservado ou ainda no
atlântico (Ruiz-Olmo, 2002; Trindade et al., 1998). Diferentes estudos referem como determinante para a selecção do habitat, o
grau de coberto vegetal com condições de refúgio, disponibilidade de presas, a perturbação humana e a altitude (Trindade et
al., 1998). É possível encontrá-la desde o nível do mar até aos 1800 m de altitude, sendo a sua presença muito condicionada pela
disponibilidade de alimento acima dos 2400 m (Ruiz-Olmo, 2002). Vários estudos demonstram uma correlação positiva entre a
abundância de vegetação ripícola e a frequência de vestígios de presença de lontra (Blanco & González, 1992).
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Medidas de Gestão
(Medidas sugeridas pela equipa técnica no presente trabalho para a preservação da Lutra lutra):
Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar o uso de agro-químicos/adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat: a lontra é uma espécie
aquática muito influenciada pela qualidade do meio, sendo assim, a adopção de técnicas menos agressivas para o ambiente
contribui para a diminuição do processo lixiviação de produtos nefastos que acabam por contaminar a água;
- 100) Condicionar a expansão do uso agrícola impedindo a destruição do ecossistema;
- 146) Condicionar queimadas;
Silvicultura
- 43) Conservar/recuperar a vegetação dos estratos herbáceos e arbustivos, por contribuírem para o melhoramento do habitat,
criando locais de abrigo e protecção, bem como contribuindo para a reabilitação da vegetação autóctone da área;
- 34) Assegurar o caudal ecológico permitindo as variações naturais dos regimes hídricos e mantendo a diversidade do
ecossistema;
Outros usos e Actividades
- 4) Reduzir mortalidade acidental: tendo em conta a realidade Portuguesa, onde a colisão acidental com veículos começa a
assumir dimensões preocupantes, é importante salvaguardar a espécie na área concelhia da ZPE. Importa igualmente não
negligenciar outras causas de morte acidental.
- 32) Condicionar a drenagem;
- 35) Monitorizar/manter/melhorar a qualidade da água;
- 41) Conservar/recuperar a vegetação ribeirinha por ser um biótopo de grande importância para o abrigo da espécie;
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- Poluição da água quer por efluentes industriais, quer agrícolas e domésticos, que influenciam directa (ex.: perda de isolamento
térmico do pêlo) e indirectamente (deterioração do meio) a lontra;
- Alterações nos sistemas hídricos que influenciam negativamente a vegetação ripícola e o leito do rio;
- Morte acidental;
- Perseguição furtiva.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

153

Lontra ou Lontra-europeia – Lutra lutra

- 77) Ordenar actividades de recreio e lazer: se bem que desejável a prática destas actividades na área, a sua regulamentação é
fundamental para a preservação da espécie e do ecossistema;
- 78) Ordenar práticas de desporto na natureza, seguindo as orientações da medida anterior, procurando-se reduzir ao máximo as
perturbações causadas pela actividade humana no ecossistema;
- 83) Ordenar acessibilidades de modo a reduzir a interferência de veículos na área;
- 85) Interditar circulação de viaturas fora de caminhos estabelecidos e em concordância com a medida 83), é desejável reduzir
o tráfego motorizado na área.
- 103) Condicionar a pesca ou apanha por artes que revolvam o fundo;
- 121) Interditar a conversão de sapais;
Orientações Especificas
- 24) Recuperar zonas húmidas assegurando a disponibilidade e qualidade do habitat;
- 42) Conservar/recuperar a vegetação palustre;
Orientações Gerais
- 2) Monitorizar a espécie e o habitat: no sentido de recolher informações sobre a população e o meio, uma vez que a ria de
Aveiro se encontra classificada como uma das áreas críticas, onde a população poderá sofrer um grande decréscimo a médio
prazo;
- 88) Informar e sensibilizar as populações para a importância da espécie: usar a lontra, espécie que pela sua figura acolhe a
simpatia das pessoas, para promover de acções de educação ambiental. Não só sobre a espécie, mas também sobre o meio
onde ela se encontra.
- 90) Fiscalizar o acesso e circulação de veículos motorizados;
- 91) Melhorar a eficiência da fiscalização sobre a emissão de poluentes;
- 147) Fiscalizar o cumprimento das medidas de minimização e compensação previstas nos EIA;
- 150) Reforçar a vigilância sobre a perturbação humana;
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Espécie
Lutra lutra

Medidas sugeridas no presente trabalho pela equipa técnica
2; 4; 24; 32; 34; 35; 41; 42; 43; 52x 77; 78; 83; 85; 88; 90; 91; 100; 103; 121; 146; 147; 150
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4.4.5. Espécies não prioritárias de Peixes

Sável
Taxonomia:
Família: Clupeidae
Espécie: Alosa alosa (Linnaeus, 1758)

Protecção Legal:
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, anexos B-II e B-V, transposição da Directiva Habitats 92/43/CEE, de 21 de Maio de 1992
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna, anexo III
Lei nº 2097, de 6 de Junho de 1959 (Lei da pesca nas águas interiores) e respectiva regulamentação - Decreto nº 44623, de 10 de
Outubro de 1962; Decreto nº 312/70, de 6 de Julho e legislação complementar
Decreto-Lei nº 316/81, de 28 de Novembro (Regulamento da pesca aplicável ao troço internacional do Rio Minho)
Decreto Regulamentar nº 43/87, de 17 de Julho; Decreto Regulamentar nº 7/2000, de 30 de Maio e legislação complementar
(regulamentos de pesca para os rios Lima, Cávado, Douro, Ria de Aveiro, Mondego, S. Martinho do Porto, Lagoa de Óbidos, Tejo,
Sado e Ria Formosa) (Lei da pesca nas águas interiores não oceânicas)
Fenologia: Espécie autóctone, migradora Anádroma.
Distribuição Nacional: Encontra-se nas bacias dos rios, Minho, Lima, Vouga, Mondego, Tejo e Guadiana, embora na bacia deste
ultimo rio se trate de uma população residual (Alexandrino 1996, Baglinière et al 2003). Ocorre ainda, esporadicamente, na bacia
do Douro embora não constitua uma população viável, devido às inúmeras barragens que impedem a sua migração e
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Estatuto de Conservação:
Em Perigo (Cabral et al. 2005)
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reprodução. Para as linhas de água que constituem a parte concelhia da ZPE da ria de Aveiro não há dados concretos sobre a
população, contudo existem referências que testemunham a sua presença no local.
Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Está presente nos principais canais de água doce e salobra
pertencentes ao território concelhio da ZPE da Ria de Aveiro.

Habitat: Reproduzem-se em zonas de água doce, nos sectores intermédios ou superiores dos rios. Enquanto juvenis passam um
período no estuário migrando posteriormente para o meio marinho, onde concluem o crescimento (Baglinière & Elie 2000,
Baglinière et al 2003). Habitam no mar até atingirem a fase adulta, vivendo a grandes profundidades e em grupos.
Alimentação: Em água doce, as larvas de sável alimentam-se de zooplâncton e larvas de dípteros; em água salobra, os alevins
alimentam-se de zooplâncton, larvas e adultos de insectos, sedimento, material vegetal e ainda crustáceos; no mar, os adultos
alimentam-se de zooplâncton, podendo os indivíduos de maior porte ingerir outros peixes (Taverny 1991). Durante a migração
reprodutora em águas doces não se alimentam (Doadrio 2001).
Reprodução: O Sável atinge a maturidade sexual entre os 4 a 6 anos, iniciando a migração de volta para o rio onde nasceu. A
migração ocorre entre Março e Julho e o período reprodutivo entre Maio e Julho, tendo a desova lugar no leito do rio, em
profundidades até 1,5m, em fundos arenosos ou de cascalho. Os ovos demoram no máximo 8 dia a eclodir, dependendo da
temperatura da água. Não é comum um indivíduo fazer mais do que uma migração reprodutora, uma vez que geralmente morre
depois da desova. Após a eclosão, as larvas e juvenis de sável vivem nos rios durante 4 a 5 meses. Passam depois 4 a 6 meses nos
estuários, dirigindo-se para o mar no final da Primavera seguinte (Taverny 1991)
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População: Em regressão, tanto no número de indivíduos reprodutores como na área de habitat utilizado, inferior a 70 Km²
(Rogado et al. em publ.) em todas as bacias hidrográficas. A situação no Rio Guadiana e no Rio Douro é considerada
particularmente grave; no primeiro considera-se que a população seja residual (Alexandrino 1996 in Costa et al. 2001), e no
segundo que os indivíduos formam um população inviável. Tem uma distribuição muito fragmentada, com fraco cruzamento de
indivíduos entre populações.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:

Medidas de Gestão
(Medidas sugeridas no Parecer Técnico sobre o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para a preservação da Alosa alosa)
Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar o uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat, uma vez que por efeito
de escorrência os produtos agro-químicos acabam por afectar o habitat e a própria espécie;
Construção de Infra-estruturas
- 34) Assegurar caudal ecológico: procurar assegurar um caudal adequado as necessidades ecológicas da espécie nas diversas
linhas de água;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: procurar impedir perturbações nas migrações para desova, garantindo a livre
circulação da espécie ou instalar passagens elevatórias;
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- A construção de açudes pois provoca:
- Interrupção das rotas migratórias;
- A retenção dos reprodutores a jusante das barreiras acima referidas, levando à sobreposição das zonas de desova com as da
sua congénere Alosa fallax (savelha), com o consequente aparecimento de híbridos, habitualmente estéreis, e a redução da
variabilidade genética específica.
- Alteração do regime de caudais;
- A sobre exploração dos recursos hídricos, através de captações de água para actividades agrícolas, que reduz os caudais e
aumenta a concentração de substancias poluentes;
- A poluição, de origem industrial, doméstica e agrícola;
- A destruição da vegetação ripícola pela limpeza das margens e leito dos cursos de água;
- A sobrepesca e a utilização de meios de captura ilegais.

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal
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Outros Usos e Actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: este condicionamento deve evitar que essas intervenções
reduzam o grau de ensombramento, afectando as temperaturas e a oxigenação da água;
- 32) Condicionar a drenagem;
- 35) Monitorizar/manter/melhorar a qualidade da água;
- 39) Condicionar a pesca: ordenar e planificar localmente a actividade;
- 77) Ordenar práticas de desporto de recreio e lazer: principalmente as que envolvam o uso fluvial;
- 78) Ordenar prática de desporto na natureza: procurar salvaguardar os locais mais sensíveis e o impacto destas actividades na
espécie;
- 103) Condicionar a pesca ou apanha por métodos que revolvam o fundo: proibir este tipo de artes de modo a impedir a
destruição do habitat, e a garantir a desova e o desenvolvimento dos alevins;
Orientações Especificas
- 11) Criar novos locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes: procurar por um lado assegurar novos locais para a
desova da espécie e por outro manter os actuais;
- 24) Recuperar zonas húmidas, de modo a assegurar um habitat de qualidade;
- 42) Conservar/recuperar a vegetação palustre: visando os mesmos motivos enunciados na orientação de gestão 30;
- 101) Efectuar limpezas selectivas de linhas de águas, necessárias ao adequado escoamento: procurar assegurar a manutenção
das condições ecológicas mínimas durante os processos;
Orientações Gerais
- 2) Monitorizar a espécie/habitat: com o objectivo de monitorizar a população e as suas tendências, além de aprofundar o
conhecimento sobre o estado do habitat;
- 88) Informar e sensibilizar: auxiliar as populações a perceberem a importância da espécie e como a conservar;
- 89) Legislar/rever legislação: regulamentar a actividade piscatória condicionando a pesca em determinados locais e épocas do
ano;
- 91) Melhorar eficácia da fiscalização sobre emissões poluentes;
- 92) Melhorar eficácia da gestão/fiscalização da pesca: procurar fiscalizar e controlar a utilização de meios de captura ilegais;
- 147) Fiscalizar cumprimento das medidas de minimização e compensação previstas nas avaliações do EIA;
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- 150) Reforçar a vigilância sobre a perturbação humana;

Espécie
Alosa alosa

Medidas sugeridas pela equipa técnica no Parecer sobre PSRN 2000
2; 11; 24; 30; 32; 34; 35; 39; 42; 52x; 77; 78; 88; 89; 91; 92; 101; 103; 134; 147; 150
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Savelha
Taxonomia:
Família: Clupeidae
Espécie: Alosa fallax (Lacepède, 1803)

Protecção Legal:
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, anexos B-II e B-V, transposição da Directiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de Maio
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna, anexo III
Lei nº 2097, de 6 de Junho de 1959 (Lei da pesca nas águas interiores) e respectiva regulamentação - Decreto nº 44623, de 10 de
Outubro de 1962; Decreto nº 312/70, de 6 de Julho e legislação complementar
Decreto Regulamentar nº 43/87, de 17 de Julho; Decreto Regulamentar nº 7/2000, de 30 de Maio e regulamentação
complementar (regulamentos de pesca para os rios Lima, Cávado, Douro, Ria de Aveiro, Mondego, S. Martinho do Porto, Lagoa
de Óbidos, Tejo, Sado e Ria Formosa) (Lei da pesca nas águas interiores não oceânicas)
Fenologia: Espécie autóctone, migradora anádroma.
Distribuição Nacional: Encontra-se nas bacias hidrográficas dos rios, Minho, Lima, Vouga (pois possivelmente ocorre na Ria de
Aveiro), Mondego, Tejo, Sado, Mira e Guadiana (Assis 1990, Alexandrino 1996, Aprahamian et al 2003a). Ocorre ainda,
esporadicamente, na bacia do Douro embora não constitua uma população viável. Assim, na zona do concelho de Ílhavo parte
da ZPE, embora existam registos da ocorrência de indivíduos, não há dados oficiais concretos sobre a população.
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Estatuto de Conservação:
Vulnerável (Cabral et al. 2005)
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Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Está presente nos principais canais de água doce e salobra
pertencentes ao território concelhio da ZPE da Ria de Aveiro.
População: Verifica-se um declínio da população, embora menos acentuado que o do Sável (Alosa alosa). Há um declínio em
todas as bacias hidrográficas, quer em área, quer em número de sub-populações, calculada em menos de 100 Km². Possui um
elevado grau de fragmentação (Rogado et al. em publ.).

Alimentação: Alimenta-se preferencialmente de peixes, crustáceos, isópodes e insectos. Nas primeiras fases de desenvolvimento
alimenta-se de zooplâncton, insectos e crustáceos (Taverny et al. 2000).
Reprodução: As migrações para a reprodução têm início em Março e decorrem até Junho, tendo a desova início em Março e
perdurando até Julho. A desova é feita em zonas de água doce, próximo de zonas onde ainda ocorre a influência das marés
(Spillman 1961a in Taverny 1991), durante a noite, sobre pedras, lodo ou areia, numa profundidade entre 2,5m a 9,5m.
Os indivíduos adultos voltam de imediato para o mar, enquanto os juvenis permanecem em água doce durante o Verão,
migrando para o mar no Outono.
Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- A construção de açudes pois provoca:
- Interrupção das rotas migratórias;
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Habitat: Reproduz-se em água doce, em locais próximos da costa, junto de estuários (Spillman 1961a in Taverny 1991). Os juvenis
passam por uma fase de duração variável nos estuários, mas o crescimento ocorre em meio marinho (na proximidade da zona
costeira). As lagunas costeiras funcionam como maternidades para a espécie como acontece na Ria de Aveiro.
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Medidas de Gestão
(Medidas sugeridas no Parecer Técnico sobre o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para a preservação da Alosa fallax)
Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar o uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat, uma vez que por efeito
de escorrência os produtos agro-químicos acabam por afectar o habitat e a própria espécie;
Construção de Infra-estruturas
- 34) Assegurar caudal ecológico: procurar assegurar um caudal adequado as necessidades ecológicas da espécie nas diversas
linhas de água;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: procurar impedir perturbações nas migrações para desova, garantindo a livre
circulação da espécie ou instalar passagens elevatórias;
Outros Usos e Actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: este condicionamento deve evitar que essas intervenções
reduzam o grau de ensombramento, afectando as temperaturas e a oxigenação da água;
- 32) Condicionar a drenagem;
- 35) Monitorizar/manter/melhorar a qualidade da água;
- 39) Condicionar a pesca: ordenar e planificar localmente a actividade;
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- A retenção dos reprodutores a jusante das barreiras acima referidas, levando à sobreposição das zonas de desova com as do
seu congénere Alosa alosa (Sável), com o consequente aparecimento de híbridos, habitualmente estéreis e a redução da
variabilidade genética específica.
- Alteração do regime de caudais;
- A sobre-exploração dos recursos hídricos, através de captações de água para actividades agrícolas, que reduz os caudais e
aumenta a concentração de substancias poluentes;
- A poluição, de origem industrial, doméstica e agrícola;
- A destruição da vegetação ripícola pela limpeza das margens e leito dos cursos de água;
- A sobrepesca e a utilização de meios de captura ilegais.
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Espécie
Alosa fallax

Medidas sugeridas pela equipa técnica no Parecer sobre PSRN 2000
2; 11; 24; 30; 32; 34; 35; 39; 42; 52x; 77; 78; 88; 89; 91; 92; 101; 103; 134; 147; 150
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- 77) Ordenar práticas de desporto de recreio e lazer: principalmente as que envolvam o uso fluvial;
- 78) Ordenar prática de desporto na natureza: procurar salvaguardar os locais mais sensíveis e o impacto destas actividades na
espécie;
- 103) Condicionar a pesca ou apanha por métodos que revolvam o fundo: proibir este tipo de artes de modo a impedir a
destruição do habitat, e a garantir a desova e o desenvolvimento dos alevins;
Orientações Especificas
- 11) Criar novos locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes: procurar por um lado assegurar novos locais para a
desova da espécie e por outro manter os actuais;
- 24) Recuperar zonas húmidas, de modo a assegurar um habitat de qualidade;
- 42) Conservar/recuperar a vegetação palustre: visando os mesmos motivos enunciados na orientação de gestão 30;
- 101) Efectuar limpezas selectivas de linhas de águas, necessárias ao adequado escoamento: procurar assegurar a manutenção
das condições ecológicas mínimas durante os processos;
Orientações Gerais
- 2) Monitorizar a espécie/habitat: com o objectivo de monitorizar a população e as suas tendências, além de aprofundar o
conhecimento sobre o estado do habitat;
- 88) Informar e sensibilizar: auxiliar as populações a perceberem a importância da espécie e como a conservar;
- 89) Legislar/rever legislação: regulamentar a actividade piscatória condicionando a pesca em determinados locais e épocas do
ano;
- 91) Melhorar eficácia da fiscalização sobre emissões poluentes;
- 92) Melhorar eficácia da gestão/fiscalização da pesca: procurar fiscalizar e controlar a utilização de meios de captura ilegais;
- 147) Fiscalizar cumprimento das medidas de minimização e compensação previstas nas avaliações do EIA;
- 150) Reforçar a vigilância sobre a perturbação humana;
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Lampreia-marinha

Estatuto de Conservação:
Vulnerável (Cabral et al. 2005)
Protecção Legal:
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, anexo B-II, transposição da Directiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de Maio
Decreto-Lei nº 316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna, anexo III
Lei nº 2097, de 6 de Junho de 1959 (Lei da pesca nas águas interiores) e respectiva regulamentação - Decreto nº 44623, de 10 de
Outubro de 1962; Decreto nº 312/70, de 6 de Julho e legislação complementar
Decreto Regulamentar nº 43/87, de 17 de Julho; Decreto Regulamentar nº 7/2000, de 30 de Maio e regulamentação
complementar (regulamentos de pesca para os rios Minho, Lima, Cávado, Douro, Ria de Aveiro, Mondego, S. Martinho do Porto,
Lagoa de Óbidos, Tejo, Sado e Ria Formosa) (Lei da pesca nas águas interiores não oceânicas)
Fenologia: Espécie autóctone, migradora anádroma.
Distribuição Nacional: Em Portugal tem presença confirmada em bacias hidrográficas a Norte do rio Sado (rios Minho, Lima,
Cavado, Vouga, Mondego, Tejo) estando também presente na bacia hidrográfica do rio Guadiana (Almeida et al. 2002a).
População: Há um declínio acentuado da área de habitat utilizável em Portugal, que se considera inferior a 100 Km² (Rogado et
al. em publ.) e que poderá ter contribuído para uma tendência populacional decrescente. Não há, contudo, indícios da
ocorrência de um declínio continuado do efectivo populacional.

164

Lampreia-marinha – Petromyzon marinus

Taxonomia:
Família: Petromyzontidae
Espécie: Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758)
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Distribuição na área de ZPE da ria de Aveiro pertencente a Ílhavo: Está presente nos principais canais de água doce e salobra
pertencentes ao território concelhio da ZPE da Ria de Aveiro.

Alimentação: No mar caracteriza-se por uma alimentação hematófaga, parasitando peixes. Quando regressam aos rios, deixam
de se alimentar. As larvas nos rios têm uma alimentação filtradora (algas e diatomáceas) (Dias et al. 2001, Doadrio, 2001).
Reprodução: A Petromyzon marinus reproduz-se nas bacias dos rios acima citados, desde final de Setembro até fim de Junho,
tendo como pico Fevereiro/Março (Almeida et al. in Dias et al. 2001). Os progenitores fazem ninhos em zonas de cascalho, onde
posteriormente ocorre o acasalamento. Os progenitores morrem após a postura. A vida larvar prolonga-se por 4-5 anos,
permanecendo os amocetes enterrados em fundos de areia ou gravilha. Pouco depois da metamorfose, começa a migração
para o mar onde vivem na plataforma continental até à maturação sexual, durante 20-30 meses (Doadrio, 2001).
Ameaças
Na região de Ílhavo as ameaças a esta espécie que mais se destacam são:
- A construção de açudes que provoca:
- Interrupção das rotas migratórias;
- Alteração do regime de caudais;
- A sobre-exploração dos recursos hídricos, através de captações de água para actividades agrícolas, que reduzem os caudais e
aumentam a concentração de substâncias poluentes;
- A poluição, de origem industrial, doméstica e agrícola;
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Habitat: Nos rios, onde habita durante a fase de larva, utiliza locais com fundo pedregoso, preferindo águas límpidas e oxigenadas
(concentrações superiores a 5,5mg/l de oxigénio), pouco profundas e de corrente fraca. As zonas estuarinas são utilizadas na
subida e descida para o mar, funcionando como corredor migratório. O mar é o habitat de eleição para a fase de crescimento.
Não foi detectada em albufeiras (Ferreira & Godinho, 2002).
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- A destruição da vegetação ripícola pela limpeza das margens e leito dos cursos de água;
- A sobrepesca e a utilização de meios de captura ilegais.

Agricultura e Pastorícia
- 52x) Condicionar o uso de agro-químicos / adoptar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat: procurar impedir ou
minimizar o efeito de escorrência dos produtos agro-químicos que acabam por afectar o habitat da espécie;
Construção de Infra-estruturas
- 34) Assegurar o caudal ecológico: procurar assegurar um caudal adequado às necessidades ecológicas da espécie;
- 134) Condicionar a construção de infra-estruturas: procurar impedir a construção de estruturas que funcionem como barreira
provocando perturbações nas migrações para desova, ou instalando elevadores /passagens de peixes garantindo a livre
circulação da espécie;
Outros Usos e Actividades
- 30) Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água: este condicionamento deve evitar que essas intervenções
reduzam o grau de ensombramento, afectando as temperaturas e a oxigenação da água;
- 32) Condicionar a drenagem;
- 35) Monitorizar/Manter/melhorar a qualidade da água;
- 39) Condicionar a pesca: ordenar e planificar localmente a actividade;
- 41) Conservar/recuperar a vegetação ribeirinha autóctone;
- 77) Ordenar práticas de desporto de recreio e lazer: principalmente as que envolvam o uso fluvial;
- 78) Ordenar prática de desporto na natureza: procurar salvaguardar os locais mais sensíveis e o impacto destas actividades na
espécie;
- 103) Condicionar a pesca ou apanha por métodos que revolvam o fundo: proibir este tipo de artes de modo a impedir a
destruição do habitat, e a garantir a desova e o desenvolvimento das larvas;
Orientações Especificas
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Medidas de Gestão:
(Medidas sugeridas no Parecer Técnico sobre o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para a preservação da Petromyzon marinus)
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Espécie
Petromyzon marinus

Medidas sugeridas pela equipa técnica no Parecer sobre PSRN 2000
2; 11; 24; 30; 32; 34; 35; 39; 41; 42; 52x; 77; 78; 88; 89; 91; 92; 101; 103; 134; 147; 150
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- 11) Criar novos locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes: procurar por um lado assegurar novos locais para a
desova da espécie e por outro manter os actuais;
- 24) Recuperar zonas húmidas, de modo a assegurar um habitat de qualidade;
- 42) Conservar/recuperar a vegetação palustre: visando os mesmos motivos enunciados na orientação de gestão 30;
- 101) Efectuar limpezas selectivas de linhas de águas, necessárias ao adequado escoamento: procurar assegurar a manutenção
das condições ecológicas mínimas durante os processos;
Orientações Gerais
- 2) Monitorizar a espécie/habitat, no sentido de adquirir dados sobre a população e as suas tendências, além de aprofundar o
conhecimento sobre o estado do habitat;
- 88) Informar e sensibilizar: auxiliar as populações a perceberem a importância da espécie e como a conservar;
- 89) Legislar/rever legislação: regulamentar a actividade piscatória condicionando a pesca em determinados locais e épocas do
ano;
- 91) Melhorar eficácia da fiscalização sobre emissões poluentes;
- 92) Melhorar eficácia da gestão/fiscalização da pesca: procurar fiscalizar e controlar a utilização de meios de captura ilegais;
- 147) Fiscalizar cumprimento das medidas de minimização e compensação previstas nas avaliações do EIA;
- 150) Reforçar a vigilância sobre a perturbação humana;

4.5.

Abundância e representatividade dos Valores Naturais prioritários para a Área Classificada

Espécie
Ixobrychus minutus
Ardea purpurea
Circus aeruginosus
Circus aeruginosus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Charadrius alexandrinus
Calidris alpina
Sterna albifrons

Época
Estival
Estival
Residente
Invernante
Estival
Invernante
Invernante
Invernante
Estival
Invernante
Estival

Ano
1999
2002
1999
1999
1996
2002
2002
2002
1995
2002
1996
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Min
Frequente
150
13
47
50
800
860
660
Comum
7800
10

Max
200
13
50
100
1800
1800
6000
10700
15

Abundância e representatividade dos Valores Naturais prioritários para a Área
Classificada
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4.6.

Habitats Naturais de Interresse Comunitário

A continuidade das manchas reais de distribuição das espécies de fauna e flora, que no seu quotidiano não conhecem
fronteiras;
A importância das áreas vizinhas dos limites da ZPE, uma vez que funcionam como zonas tampão criando um hiato de
grande valor que possibilita, tanto a separação entre zonas urbanas e de ZPE, mas também como reduto ecológico para
algumas espécies que aí podem encontrar abrigo e alimento (exemplo disso são algumas áreas agrícolas não
classificadas que se encontram no limiar da ZPE);
A ligação que algumas destas áreas não classificadas oferecem entre os diferentes ramos da ZPE que constituem o
concelho e concelhos vizinhos, criando assim verdadeiros corredores ecológicos, que facilitam a permuta das espécies;
A interdependência entre os diferentes habitats e as espécies que neles habitam com particular enfoque nas de
conservação prioritária;
Inclusão, nas áreas exteriores, de habitats descritos no anexo B-I do Decreto-lei nº 140/99, bem como, pelo Decreto-lei
49/2005, que consubstancia alterações ao primeiro;
A efectivação de uma perspectiva holística, essencial para este tipo de projectos, e que consubstancia a importância de
cada pequena parte para o funcionamento do todo, atribuindo assim um valor intrínseco a estes habitats.

Igualmente e de modo a contribuir para a percepção da importância que estes locais não incluídos na área de ZPE
possuem, será feita uma breve descrição das características que os habitats que neles ocorrem apresentam, bem como uma
referência (delimitação cartográfica) da sua distribuição. Os nomes apresentados para os habitats encontram-se em
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Em jeito de complemento e de modo a proporcionar uma perspectiva mais integrada e abrangente dos habitats
identificados no interior da ZPE da Ria de Aveiro que contribuem para a concretização da porção de ZPE integrante no concelho
de Ílhavo, devidamente descritos no ponto 2.2 que aborda a área do município incluída na área classificada, a equipa técnica
julga pertinente, incluir no âmbito do presente trabalho realizado, informação respeitante às áreas exteriores contíguas à fronteira
da ZPE que possuem habitats relevantes e de importância conservacionista para a biodiversidade. Desse modo e para definir
quais as áreas a incluir a equipa técnica considerou as seguintes motivações:
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Figura 2 – Porção do concelho de Í lhavo, com
a área de acção em trabalho

Figura 3 – Habitats Naturais de I nteresse Comunitário encontrados no concelho de
Ílhavo no exterior da área da ZPE da Ria de Aveiro.
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concordância com os fornecidos pelo Decreto-lei nº 49/2005 e o número que os precede representa o código Natura 2000.
Chama-se ainda a atenção para o facto de os habitats apresentados na figura 3 se encontrarem agrupados. Esta situação devese ao facto de não ser possível, pelo menos à presente escala, uma delimitação exacta de cada habitat, uma vez que podem
existir espécies de plantas (características de habitats diferentes) em competição directa pelo mesmo tipo de solo, ou porque,
constituem a etapa fitossociológica seguinte, para referir apenas alguns motivos. Assim, em seguida, são caracterizados os
habitats encontrados que são os seguintes:
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Dentro deste habitat podem ainda distinguir-se dois subtipos:
Lodaçais e areais desprovidos de vegetação vascular: tipo de habitat muito comum em estuários de rios, ribeiras, rias e
lagoas salobras sofrendo influência das marés, ficando a descoberto durante a baixa-mar. A presença de plantas vasculares
é substituída por algas azuis e diatomáceas, sendo ainda locais densamente povoados por invertebrados.
Embora a dimensão da área de ocupação deste habitat se mantenha aparentemente estável, o seu estado de
conservação encontra-se ameaçado, em grande parte devido a acções de origem antropogénica, como sejam obras de
engenharia que alterem o regime de correntes e de sedimentação, drenagens, poluição por efluentes não tratados,
expansão urbana, entre outros. A ocorrência destas perturbações de modo contínuo pode por em causa algumas das suas
funções físicas e biológicas, como, a prevenção de cheias ou a perda da capacidade de funcionar como refúgio e zona
de alimentação para a biodiversidade.
Bancos de sedimentos intermareais com Zostera noltii: no centro do país é possível encontrar este habitat nos estuários
dos rios Mira e Mondego, bem como, em toda a Ria de Aveiro, sendo caracterizado por bancos de Zostera noltii, que se
fixam nas zonas pouco profundas entre marés.
Este habitat apresenta actualmente um fraco estado de conservação, que em grande parte se deve, a drenagens,
poluição por efluentes não tratados, estabelecimento de viveiros, aumento da concentração de nutrientes na água, entre
outras, mas também, por se localizar em zonas de fácil acesso e, por conseguinte, muito susceptíveis de acções
antropogénicas nefastas. Com a depleção destes habitats está-se a colocar em risco as importantes funções físicas e
biológicas que estes locais proporcionam ao ecossistema, como por exemplo, prevenção de catástrofes naturais, regulação
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1140 - Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa: Com distribuição nacional preferencial em estuários de rios,
ribeiros, lagoas salobras e rias, este habitat encontra, em Ílhavo, maior predominância na zona nascente do concelho, nas
margens do rio Boco e seus afluentes, devidamente identificados na figura 3, com a cor castanha. É formado por
vegetação não vascular ou por monocotiledóneas (Zostera noltii) que se fixam em lodaçais e areais, plataformas
constituídas por sedimentos finos não consolidados, que ficam a descoberto durante a baixa-mar. Por serem locais muito
ricos em invertebrados constituem um habitat de grande valor para a alimentação de diversas espécies aves
nomeadamente aves limícolas constituindo relevantes stop-over sites para os fluxos migratórios destas aves.
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do ciclo de nutrientes, controlo biológico, locais de alimentação para espécies de aves, nurseries de diversas espécies da
fauna marinha, que aí encontram locais privilegiados de desova, maternidade e refúgio, etc.

Dentro deste habitat é ainda possível identificar seis subtipos:
Vegetação pioneira anual estival e outonal de plantas suculentas de sapal baixo ou médio: composto por vegetação
que se fixa em zonas de sapal baixo ou médio, onde dominam espécies como: Salicornia fragilis, Salicornia ramosissima e
Suaeda marítima. Este habitat é formado preferencialmente por solos de textura arenosa a limosa, com alto teor salino
(salgada ou salobra) e elevada saturação de água, que se encontrem sobre a influência das marés.
Embora este habitat, por si só, não se encontre atingido por nenhum problema premente de conservação, sendo
relativamente comum em todos sapais de Norte a Sul do país, poderá haver uma inversão de cenário devido ao abandono
do sistema agrícola tradicional que contribuiu para a sua expansão.
Vegetação halonitrófila anual estival e outonal de plantas suculentas de sapal alto ou de salinas: composto por
comunidades de Thero-Suaedetalia, encontra-se em locais de solos argilosos, ricos em azoto, de sapal alto, próximo de
salinas e de construção que contribuiu para a distribuição deste subtipo.
Encontra-se num grau de conservação favorável, sofrendo contudo de algumas ameaças, nomeadamente o abandono da
salinicultura e da actividade pastoril e a expansão urbana, para citar as mais relevantes.
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1310 – Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais de zonas lodosas e arenosas: este habitat caracterizase por possuir vegetação halófita suculenta ou de fisionomia graminóide, que se encontra exposta a inundações
temporárias de água salobra. No Município de Ílhavo, e no âmbito da presente análise, este habitat encontra-se circunscrito
a uma pequena área localizada a nascente do concelho, devidamente identificada na figura 3 com a cor castanha.
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Vegetação anual primaveril gramióide de salgados: encontra-se em sapal alto e salinas em locais temporariamente
encharcados de água salobra ou salgada, onde dominam espécies como: Frankenia pulverulenta, Sephenopus divaricatus
ou Hordeum marinum.

Vegetação anual estival e outonal graminóide de salgados: encontra-se em solos relativamente salinos, secos no
período estival e inundados durante o Inverno e a Primavera, em que domina a Crypsis aculeta.
Embora se encontre num estado de conservação favorável, sofre de perturbações de origem antropogénica, bem como
do abandono de artes e actividades tradicionais de que é exemplo o sucessivo desaparecimento ou perda das salinas.
Vegetação anual de arribas litorais atlânticas: não aplicável à Ria de Aveiro ao concelho de Ílhavo.
Vegetação anual de arribas litorais mediterrânicas: não aplicável à Ria de Aveiro nem ao concelho de Ílhavo.
1320 – Prados de Spartina (Spartinion maritimae): este habitat encontra-se um pouco por todos os estuários de diversos
rios Portugueses, bem como nas rias Formosa, do Alvor e de Aveiro. Localiza-se nas zonas de máxima oscilação do mar, e
sujeito à influência das marés, formando pequenas colónias isoladas de espécies de vegetação pioneira, hidrófila com
alturas nunca superiores a 60 cm, tendo como espécie mais representativa a Spartina marítima. Para o âmbito do presente
estudo, que versa sobre a localização deste habitat no concelho de Ílhavo, é possível destacar a mancha de cor laranja
presente na figura 3, localizada na zona nascente do território concelhio.
1330 – Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae): este habitat está presente numa boa parte dos
estuários Portugueses, com variações significativas no tamanho das manchas de distribuição. Na região de Aveiro é possível
identifica-lo tanto no canal de Mira como nos afluentes do rio Boco, em locais sem encharcamento, mas expostos às acções
das marés, tendo uma elevada cobertura de juncáceas e gramíneas, podendo a constituição variar em função da
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Embora se encontre num estado de conservação favorável, este habitat sofre de algumas perturbações de origem
antropogénica, bem como, do abandono das actividades características de que é exemplo a agricultura tradicional.
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salinidade da água e da composição do solo. Contudo o Juncus maritimus aparece como espécie dominante, estando
sempre presente. Na figura 3 a sua área de distribuição é apresentada, à semelhança do habitat anterior, com a cor
laranja.

1420 – Matos halófitos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae): no concelho de Ílhavo este habitat é
facilmente encontrado na margem nascente do canal de Mira e nas margens do rio Boco e dos seus afluentes, sendo que
para o âmbito do presente trabalho nos centramos nesta última mancha, identificada na figura 3, com a cor laranja. É
composto por vegetação perene de sapal externo dominado por arbustos suculentos e plantas vivazes halófitas, preferindo
assim solos fortemente salinos, com elevado teor de humidade e sujeitos a inundações de água salgada ou salobra.
A formação destes habitats é favorecida pela erosão associada as artes agrícolas, pelo que o seu abandono, entre outros
factores, pode contribuir negativamente para a sua conservação. Contudo, verifica-se que as comunidades de sapal, após
redução do factor de ameaça, rapidamente e de modo natural conseguem reencontrar o seu ponto de equilíbrio.
Dentro deste habitat é ainda possível identificar sete subtipos:
Sapal baixo de Sarcocornia perennis subsp. perennis: este subtipo do habitat designado de matos halófitos
mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae), é dominado pela subespécie Sarcocornia perennis perennis. É
um sapal externo baixo, atingindo no máximo 25 cm de altura, encontrando-se à mercê da influência das marés, sendo que
fica completamente submerso durante a preia-mar.
Embora se encontre, na sua maioria, em bom estado de conservação, este habitat está sujeito a algumas perturbações de
origem antropogénica (poluição, introdução de espécies exóticas, construção, etc.), o que põe em perigo alguns dos
serviços prestados à biodiversidade.
Sapal médio de Sarcocornia fruticosa ou de Halimione portulacoides: este habitat é dado como comum para a Ria de
Aveiro, sendo dominado por Sarcocornia fruticosa, e atingindo pouco mais de 1 metro de altura. É um sapal externo médio,
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O seu estado de conservação é variável, dependendo da influência de factores antropogénicos, como o sobrepastoreio ou
a poluição agrícola, industrial e urbana.
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comum nas margens de esteiros, canais e taludes, sendo diariamente afectado pelas águas marinhas, principalmente
durante a preia-mar.

Sapal médio de Sarcocornia perennis subsp. alpini: é um sapal externo médio, que atinge entre 0.7 e 1 metro de altura,
em que as plantas dominantes são Halimione portulacoides e/ou Sarcocornia perennis alpini.
Embora se considere em muito bom estado de conservação, este habitat está sujeito a algumas perturbações de origem
antropogénica (poluição, introdução de espécies exóticas, construção, etc.), o que põe em perigo alguns dos benefícios
que presta para o equilíbrio do ecossistema.
Sapal alto de Arthrocnemum macrostachyum: sapal externo alto, dominado por Arthrocnemum macostachyum,
encontra-se em cotas ligeiramente mais altas que o subtipo anterior (Sapal médio de Sarcocornia perennis subsp. alpini),
atingindo pouco mais de um metro de altura. É constituído por solos salinos, argilosos ou argilo-limosos, em que a exposição
a águas marinhas não seja tão presente como nos subtipos anteriores.
Embora se encontre, na sua maioria, em bom estado de conservação, este habitat está sujeito a algumas perturbações
de origem antropogénica (poluição, introdução de espécies exóticas, construção, etc.), o que põe em perigo alguns dos
serviços prestados à biodiversidade.
Comunidades de Suaeda vera: habitat marcado pela grande variedade de espécies halófitas, ainda assim é possível
identificar-se como espécie dominante a Suaeda vera, que pode atingir até 1,5 metros de altura. Ocorre principalmente em
sapal alto, em zonas onde existe acumulação de resíduos orgânicos depositados pelas marés.
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Embora se encontre, na sua maioria, em bom estado de conservação, este habitat está sujeito a algumas perturbações de
origem antropogénica (poluição, introdução de espécies exóticas, construção, etc.), o que põe em perigo alguns dos
serviços prestados à biodiversidade.
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Embora se considere em muito bom estado de conservação, este habitat está sujeito a algumas perturbações de origem
antropogénica (poluição, introdução de espécies exóticas, construção, etc.), o que põe em perigo alguns dos serviços
prestados à biodiversidade.

Comunidades de Limonium ferulaceum: não aplicável à Ria de Aveiro ou ao concelho de Ílhavo.
91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae): Este
habitat encontra-se um pouco por todo o país, sendo que em Ílhavo é possível identificar a sua presença na zona nascente
do concelho, com especial incidência nos afluentes do rio Boco, tal como identificado na figura 3 com a cor verde. A
existência de água, com carácter permanente é uma das características que favorece a fixação deste habitat que forma
bosques de espécies caducifólias, como o bidoeiro, o salgueiro e o amieiro.
Este habitat prioritário é ainda constituído por três subtipos diferentes:
Amiais ripícolas: são caracterizados pela dominância de Alnus glutinosa, bem como de outras espécies arbóreas como
o Fraxinus angustifolia, Laurus nobilis, Salix atrocinerea ou Ilex aquifolium, que se formam junto a cursos de água
permanentes, tendo o seu local de “eleição” nas zonas médias de rios onde não ocorrem fenómenos de grande
torrencialidade das águas.
É um habitat presente em quase todas as bacias hidrográficas de rios nacionais, apresentando um estado de conservação
favorável, tendo como principal ameaça o abandono da gestão tradicional destas manchas florestais, intervenções
desregradas nas margens dos rios e a construção de infra-estruturas hídricas.
Bidoais ripícolas: habitat caracterizado pela dominância de Betula celtiberica e Salix atrocinerea, presente nas margens
de cursos de água montanhosos de carácter permanente, pelo que encontra condições favoráveis no sector montanhoso
Galaico-Português e, possivelmente, no sector Estrelense.
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Sapal alto de Limoniastrum monopetalum: não aplicável à Ria de Aveiro ou ao concelho de Ílhavo.
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Embora se encontre num estado de conservação considerado favorável, verifica-se algum empobrecimento florístico, em
grande parte devido à destruição de bosques contíguos, sofrendo ainda da ameaça dos incêndios, corte do estrato
arbóreo e construção de infra-estruturas hídricas.

Estas manchas florestais são raras, e o seu estado de conservação considerado medíocre, estando a sua preservação
ameaçada pela invasão de espécies de flora de comunidades vizinhas, corte de árvores, construção de infra-estruturas
hídricas e exploração pastoril.
Todos os habitats apresentados são parte integrante do Anexo B-I do Decreto-lei nº 140/99, bem como, da nova redacção
dada pelo Decreto-lei 49/2005, que concretizam para a legislação Portuguesa a Directiva Comunitária 92/43/CEE – Anexo I,
sendo que o último habitat (91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) é o único considerado como um habitat prioritário.
Em jeito de nota final, importa referir que o levantamento dos habitats supracitados foi baseado em informação
disponibilizada pela Câmara Municipal de Ílhavo e pelo Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), sendo
que, com o intuito de a complementar, foram ainda efectuadas saídas de campo que permitiram um maior nível de exactidão
na delimitação dos habitats identificados A figura 3 apresenta a delimitação gráfica dos mosaicos de interesse comunitário,
tendo em conta o cruzamento das três fontes de informação acima referidas, e abrange as áreas que na opinião da equipa
técnica melhor retratam a realidade actual do local.
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Amiais paludosos: Tendo como espécies dominantes Alnus glutinosa e/ou Salix atrocinerea, constitui bosques paludosos
de amieiros e/ou borrazeira-negra, com consideráveis deposições de matéria orgânica e com solos mal drenados.
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5. Caracterização de outros Valores Naturais

De entre as várias espécies que se distribuem por este habitat há que salientar Carduelis carduelis; Carduelis chloris;
Ficedula hypoleuca; Fringila coelebs; Hippolais polyglotta; Milaria calandra; Phylloscopus collybita; Phylloscopus trochillus; Serinus
serinus.
Na zona Este do concelho existe ainda uma vasta área de valas e canais com relativa importância para a conservação da
biodiversidade. A existência de galerias ripícolas e de campos de sapal abertos criam um importante biótopo sobretudo para
aves de rapina cuja conservação depende da manutenção das características deste habitat.
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Fora da zona classificada como ZPE, o concelho de Ílhavo possui ainda uma vasta área florestada com relevante valor
ecológico, constituindo um habitat privilegiado para diversas espécies de fauna, sobretudo passeriformes que aí encontram locais
ideais de alimentação e abrigo, contribuindo assim para a conservação da biodiversidade local e regional.
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6. Informação cartográfica dos Valores Naturais
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Agindo em concordância com o requerido no PSRN2000 procedeu-se à elaboração cartográfica dos limites actualizados
da ZPE da Ria de Aveiro que compõem o território de Ílhavo, bem como à delimitação de biótopos possíveis para a área. De
seguida elaboraram-se mapas de distribuição dos valores naturais existentes, recorrendo-se para tal, à compilação de
informação cartográfica. Importa referir que a compilação realizada foi baseada na digitalização das cartas militares (1: 25 000) e
de fotografias aéreas, realizadas num voo do ano de 2008. Posteriormente o resultado obtido após esta compilação foi cruzado
com informação descritiva dos biótopos predominantes na componente do território de Ílhavo, parte da ZPE da Ria de Aveiro,
proporcionando desse modo uma delimitação gráfica dos principais biótopos e da sua localização aplicados a um nível local e
com a maior precisão possível. Cumpre, no entanto, referir também que as delimitações dos biótipos resultantes deste processo
circunscrevem de uma forma bastante abrangente as suas áreas de distribuição, uma vez que no seu todo podem ocorrer
reduzidas áreas de outros biótopos dado as características e especificidades da paisagem local de intenso mosaico de habitats e
mesmo de sobreposições e ecótonos constantes que impossibilitam uma delimitação mais apurada, mas que igualmente pelo
tamanho e natureza dos processos dinâmicos associados a essas áreas optamos tecnicamente por excluir, considerando-as
integradas nos habitats mais gerais, uma vez que dificultariam a interpretação dos dados e tornariam o trabalho impossível. Por
outro lado, sendo habitats que no seu todo compreendem sistemas húmidos, tal generalização, entende a equipa técnica
responsável não terá influência significativa nos objectivos do presente trabalho nem consequências negativas significativas ao
nível da conservação. Posteriormente, tendo por base os temas criados para a definição dos biótopos procedeu-se à delimitação
das manchas de distribuição das espécies consideradas no presente trabalho que englobam, para além das referidas no âmbito
da Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 unicamente pertencentes à classe das Aves, outras desta mesma classe
seleccionadas com base na recolha de dados de campo e de registos e observações que permitem actualizar as informações e
personalizá-las ao território concelhio. Além dessas foram ainda consideradas espécies de outras classes da fauna integradas na
Directiva Habitats que ocorrem na zona e entendidas como de elevada importância para a conservação da Biodiversidade e
que por esse motivo se optou tecnicamente por inserir no presente trabalho visando o seu enriquecimento e de modo a espelhar
com maior exactidão a realidade local.
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Apesar dos esforços desenvolvidos na exaustiva recolha de bibliografia efectuada, e na compilação de observações e
registos fiáveis e devidamente validados pela equipa técnica responsável pelo presente trabalho, com larga experiência no local,
há espécies, para além das prioritárias e referidas no âmbito do PSRN2000 para a ZPE da Ria de Aveiro, para as quais se optou
tecnicamente por não apresentar mapa por falta de informação oficial sobre a sua distribuição motivado não só pela
inexistência de registos tecnicamente fidedignos, mas também pela dificuldade técnica de conseguir-se essa informação pelas
características ecológicas e etológicas da espécie, ou ainda pela impossibilidade de confirmação da fiabilidade dos registos
existentes. Ressalva-se no entanto que, quando possível após confirmação e/ou validação técnica pela equipa responsável, são
utilizadas em algumas espécies, avistamentos e registos de campo empíricos para identificar a sua área de distribuição nas fichas
de valores naturais. Esta opção técnica é tomada por a equipa responsável acreditar, baseada na sua experiência de campo no
local que a espécie e/ou a sua área potencial de distribuição, não deverem ser negligenciadas apenas pela falta de provas
oficiais, de acordo com o proposto no “Precautionary Principle” (principio 15 da declaração do Rio, 1992).
Por fim, importa
referir que em anexo encontram-se as imagens com a delimitação dos biótopos da componente Ilhavense da ZPE da Ria de
Aveiro.
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Informação cartográfica dos Valores Naturais

Importa referir que a distribuição das espécies é feita individualmente, para todas as que se entendeu considerar ao abrigo
dos critérios supra mencionados, originando um mapa de distribuição que sobrepõe a área ocupada pela espécie ao biótopo
onde a mesma predomina. A cartografia utilizada para caracterizar os valores naturais no âmbito deste trabalho teve por base
para a distribuição para as espécies de Avifauna e Mamofauna as tabelas disponíveis nos estudos “A caracterização e
delimitação das áreas fundamentais da ZPE e o Ordenamento e Gestão da Ria de Aveiro”e “Estudo de Avaliação da
Vulnerabilidade da Capacidade de Recepção das Águas e Zonas Costeiras em Portugal”(1994) (para maior detalhe consultar a
bibliografia dos valores naturais). No que respeita à distribuição da Herpetofauna utilizou-se como base o “Atlas of the continental
Portuguese herpetofauna: an assemblage of published and new data” e o “A caracterização e delimitação das áreas
fundamentais da ZPE e o Ordenamento e Gestão da Ria de Aveiro”.
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Informação cartográfica dos Valores Naturais

Figura 4 - Legenda - Mapas de Valores Naturais – Biótopos e limites gerais
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Figura 5 – Distribuição dos biótopos de acordo com
o PDM proposto

Figura 6 – Área de biótopos considerando toda a extensão
da ZPE
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A figura 4, acima apresentada resulta da compilação da informação supracitada, e nela encontram-se circunscritos os
biótopos existentes na área concelhia (sapal, campos agrícolas, praias de vasa e lodo, dunas e praia, e marinhas e salgado)
sobre os quais os Valores Naturais identificados vão reflectir a sua distribuição. Nesta mesma figura, é ainda possível, identificar os
limites administrativos de Ílhavo, os limites da ZPE de Aveiro pertencentes ao concelho de Ílhavo, bem como, os perímetros
urbanos concelhios em vigor. Importa contudo referir, que grande parte das vezes, a distribuição dos Valores Naturais transcende
os limites do representado graficamente, quer por se tratar, essencialmente, de espécies de aves, não havendo assim limites à sua
dispersão, quer por pressões antropogénicas, que acabam por intervir negativamente no seu habitat natural, obrigando as
espécies identificadas a expandir a sua área de distribuição para zonas mais periféricas das consideradas ideais para seu habitat.
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Esta observação é feita com base no motivo já referido de que as espécies não reconhecem fronteiras, pelo que os locais
próximos dos limites da ZPE, à priori menos urbanizados ou com características mais agrícolas, são de grande relevância para a
conservação da biodiversidade por constituírem buffer areas, ou seja zonas tampão de grande valor ecológico para a
alimentação e abrigo de muitas espécies.
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Comparando a figura 5, que apresenta a distribuição dos biótopos tendo em conta os limites propostos para o PDM, com a
figura 6, que se focaliza nos limites da ZPE e na área verde (modificada ou natural) no seu interior, é possível registar a perda de
habitats essencialmente em três locais, ao longo da margem direita do Canal de Mira, no final do mesmo Canal mas na margem
esquerda e ainda, na margem direita do rio Boco, entre as duas pontes.
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves prioritárias

Figura 7 - Ardea purpurea

Figura 8 - Calidris alpina
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves prioritárias

6.1.
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Figura 11 - Circus aeruginosus

Figura 10 - Charadrius hiat icula

Figura 12 - Himantopus himantopus
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves prioritárias

Figura 9 - Charadrius alexandrinus
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Figura 15 - Milvus migrans

Figura 14 - Melanitt a nigra

Figura 16 - Pandion haliaetus

186
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Figura 13 - Ixobrychus minut us
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Figura 19- Sterna albifrons

Figura 18- Recurvirost ra avosett a

Figura 20- Passeriformes migradores de caniçais e
galerias rípicolas
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves prioritárias

Figura 17- Plat alea leucorodia
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves prioritárias

Figura 21- Passeriformes migradores de matos e
bosques

Figura 22- Aves marinhas migradoras
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves não prioritárias

Figura 23- Acrocephalus arundinaceus

Figura 24- Acrocephalus scirpaceus

Figura 25- Alca torda
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Figura 26- Alcedo atthis

Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves não prioritárias

6.2.
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Figura 28- Ardea cinerea

Figura 30- Calidris alba
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves não prioritárias

Figura 29- Ardeola ralloides

Figura 27- Anas crecca
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Figura 33- Calidris maritima

Figura 34- Calidris minuta

Figura 32- Calidris ferruginea
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves não prioritárias

Figura 31- Calidris canut us
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Figura 36- Ciconia ciconia

Figura 38- Haematopus ostralegus
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves não prioritárias

Figura 37- Egretta garzetta

Figura 35- Caprimulgus europaeus
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Figura 41- Locustella luscinioides

Figura 42- Lullula arborea

Figura 40- Limosa laponica
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Figura 39- Limosa limosa
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Figura 46- Phoenicopterus roseus
Figura 44- Numenius arquat a
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves não prioritárias

Figura 45- Philomachus pugnax

Figura 43- Luscinia svecica
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Figura 49- Pluvialis squatarola

Figura 48- Pluvialis apricaria

Figura 50- Scolopax rusticola

195

Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves não prioritárias

Figura 47- Plegadis falcinellus
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Figura 52- Sylvia undat a
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de aves não prioritárias

Figura 53- Tringa totanus

Figura 51- St erna sandvicensis

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

6.3.

Mapas de Valores Naturais – Espécies de anfíbios

Figura 54- Bufo calamita

Figura 55- Discoglossus galganoi
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de anfíbios

Embora para algumas das espécies de anfíbios a bibliografia consultada não aponte a existência de núcleos no interior
dos terrenos que formam a área concelhia de Ílhavo, optou-se mesmo assim por incluir os seus mapas de distribuição. Esta
decisão justifica-se atendendo a três factores: a proximidade que alguns núcleos apresentam em relação ao concelho de
Ílhavo, a semelhança desses núcleos onde ocorrem com os habitats que participam na formação da área de ZPE presente no
território do município, o que possibilita a migrações para o seu interior e ainda, pelo facto de o PSRN2000 fomentar a
protecção de áreas com interesse para a preservação da biodiversidade.
Para efeitos de identificação da localização dos principais núcleos populacionais, referidos na bibliografia consultada,
é utilizado o dístico circular de cor verde escuro.
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Figura 58- Triturus marmoratus

Figura 57- Rana perezi

Figura 59- Pleurodeles waltl
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de anfíbios

Figura 56- Pelobat es cultripes

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Mapas de Valores Naturais –
Espécies de répteis

Embora para a espécie identificada nesta
classe a bibliografia consultada não aponte a
existência de núcleos no interior dos terrenos que
formam a área concelhia de Ílhavo, optou-se ainda
assim por incluir o seu mapa de distribuição. Esta
decisão justifica-se atendendo a três factores: a
proximidade que o núcleo apresenta em relação ao
concelho de Ílhavo, a semelhança desse núcleo
com os habitats que participam na formação da
área de ZPE presente no território do município, o
que possibilita a ocorrência de migrações para o seu
interior, e ainda, pelo facto de o PSRN2000 fomentar
a protecção de áreas com interesse para a
preservação da biodiversidade.
Para efeitos de identificação da localização
do núcleo populacional, referido na bibliografia
consultada, é utilizado o dístico circular de cor verde
escuro.

Figura 60- Lacerta schreiberi
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de répteis

6.4.
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6.5.

Mapas de Valores Naturais – Espécies de mamíferos

Figura 62- Genett a genett a
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de mamíferos

Figura 63- Lutra lutra

Figura 61- Ept esicus serot inus
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6.6.

Mapas de Valores Naturais – Espécies de peixes

Figura 64- Alosa alosa

Figura 65- Alosa fallax
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de peixes

Por se tratar de espécies de essência aquática optou-se por não saturar as imagens relativas à distribuição destes
Valores Naturais com a delimitação de todos os elementos terrestres identificados como os perímetros urbanos do concelho
de Ílhavo. Fica contudo, em aberto, a possibilidade de facilmente, em caso de futura necessidade, obter a distribuição destes
Valores Naturais, com os elementos acima referidos, através da sobreposição das diferentes shapefiles, fornecidas em anexo,
através da utilização de software SIG.
A representação da distribuição destes Valores Naturais é feita pelo uso de linhas vermelhas, sendo provável identificar
as espécies referidas no interior dos polígonos formadas pelas mesmas, ou ainda, ao longo das linhas soltas com a mesma cor.
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Mapas de Valores Naturais – Espécies de peixes

Figura 66- Pet romyzon marinus
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7. Considerações finais
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Considerações finais

Antes de mais é importante referir que os resultados obtidos no âmbito do presente trabalho corresponderam
integralmente aos objectivos inicialmente propostos permitindo caracterizar e delimitar os principais biótopos existentes e a
distribuição das espécies da fauna dentro da área da ZPE da Ria de Aveiro inserida nos limites concelhios de Ílhavo. Para
além disso, foi igualmente efectuada com sucesso a aplicação das orientações de gestão definidas pelo PSRN2000 ao
Concelho de Ílhavo e às espécies que nele ocorrem de acordo com a metodologia adoptada e os dados bibliográficos
obtidos e referenciados. Pode desse modo afirmar-se que foram plenamente cumpridos todos os objectivos a que a equipa
se propôs no âmbito do presente relatório. No entanto, entendeu-se ir ainda mais além no decorrer do trabalho e enriquecêlo o mais possível tornando-o uma ferramenta de referência concelhia e até de cariz nacional no que se refere a este tipo
de trabalhos. Para tal, foi ainda realizado e importa ressalvar nestas considerações finais esse facto, por acreditar a equipa
técnica que valorizou largamente o resultado final do trabalho e permitiu acima de tudo retratar de forma mais realista a
situação existente no terreno, um trabalho adicional de caracterização e de indicações de medidas de gestão aplicadas à
realidade local, além das espécies prioritárias definidas no PSRN2000 para a ZPE da Ria de Aveiro, às espécies de aves não
prioritárias de acordo com a metodologia seleccionada e ainda aos grupos de Mamofauna e Herpetofauna. Para este
trabalho recorreu-se à metodologia que entendeu a equipa técnica como mais apropriada procurando uma vez mais a
maior exactidão e detalhe técnico visando a conservação efectiva das espécies. Por tudo o acima exposto acreditamos
que as medidas de orientação aqui apresentadas são uma ferramenta de grande importância para a conservação das
espécies que ocorrem na área do concelho de Ílhavo que é parte da ZPE da Ria de Aveiro e que tendo por base o presente
trabalho será bem mais fácil integrar no PDM de Ílhavo todas as orientações de gestão necessárias de modo a salvaguardar
para futuro todas as condições de sustentabilidade do magnífico património natural e da biodiversidade que personalizam
a região e a própria ZPE da Ria de Aveiro na sua globalidade.
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Resta por fim dizer que é por demais importante que todos os stakeholders locais tenham consciência de que a
protecção e conservação dos biótopos e espécies que aqui se pretende garantir, servindo como guia para a posterior
integração no PDM de Ílhavo das orientações de gestão consideradas, não se esgota na fronteira da ZPE da Ria de Aveiro
integrada no concelho, mas pela natureza das dinâmicas que alberga é necessário igualmente incluir e aplicar medidas de
gestão apropriadas nas áreas circundantes, de modo a assegurar a sua eficácia e a conectividade entre os vários
ecossistemas assegurando corredores ecológicos.
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Importa, contudo, igualmente explicar, que a análise técnica foi efectuada olhando de perto a situação existente in
loco, procurando aplicar à realidade local do dia-a-dia as considerações e orientações de gestão, tendo presente, como é
fácil compreender por quem tem contacto com a realidade local, ou é dela conhecedor, que a forma e as dinâmicas que
lhe dão vida e dotaram da singularidade que caracteriza, estiveram e estão em grande parte associadas, muitas vezes de
modo muito estreito, tanto a processos naturais como à actividade humana, pelo que a conservação desta área depende
da manutenção desta simbiose de forma equilibrada. Este pressuposto de reflectir esta ligação umbilical já secular esteve
sempre presente nas considerações da equipa técnica durante a execução do presente trabalho. Feita a ressalva,
compreende-se melhor que a quantificação da extensão e importância de cada uma delas foi uma tarefa difícil, e que está
longe de estar terminada, estando em constante actualização fruto também da elevada dinâmica que caracteriza este
tipo de biótopos pelo que impera a necessidade de encarar esta área de forma séria, sendo no entender da equipa
técnica crucial promover iniciativas de carácter científico que contribuam para o aumento e constante actualização do
conhecimento existente sobre a zona e dinamizando a sua protecção de forma conjunta numa abordagem multidisciplinar
e de sustentabilidade. Refere-se ainda que o crescente aumento do interesse pelas temáticas da Conservação da Natureza
e da Biodiversidade no geral e na área em particular, sendo mesmo uma das actualidades da agenda política,
nomeadamente através da aprovação e aplicação do Programa Polis para a Ria de Aveiro, que agora se inicia, produzirá
certamente um maior acervo de dados bem como de acções concretas que permitirão complementar e actualizar o
presente trabalho e contribuirão sem dúvida para rapidamente tornar necessária a sua actualização/revisão.
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Só assumindo todas estas premissas como base, é possível optimizar a aplicação das orientações de gestão à área e
às espécies que ela alberga promovendo uma efectiva paragem na perda da Biodiversidade contribuindo para o
Countdown 2010.
“Wise use of wetlands is the maintenance of their ecological character, achieved through the implementation of
ecosystem approaches, within the context of sustainable development.”

Considerações finais

(Manual da convenção de Ramsar, 2006)
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- Fichas de caracterização ecológica e de gestão, do Plano Sectorial da Rede Natura2000, das seguintes espécies:
Ardea purpurea
Anas crecca
Calidris alpina
Ardeola ralloides
Charadrius alexandrinus
Caprimulgus europaeus
Charadrius hiaticula
Ciconia ciconia
Himantopus himantopus
Limosa limosa
Ixobrychus minutus
Phoenicopterus roseus
Melanitta nigra
Pluvialis squatarola
Milvus migrans
Lutra lutra
Pandion haliaetus
Lacerta schreiberi
Platalea leucorodia
Aves marinhas migradoras
Recurvirostra avosetta
Passeriformes migradores de caniçais e galerias ripícolas
Sterna albifrons
Passeriformes migradores de matos e bosques
Alcedo atthis
- Fichas de caracterização de habitats naturais, do Plano Sectorial da Rede Natura2000, dos seguintes habitats:
Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa
Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e arenosas
Prados de Spartina (Spartinion maritimae)
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Prados salgados atlânticos ( Glauco - Puccinellietalia maritimae)
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Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi)
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9. Anexos
Seguidamente estão representadas as tabelas resumo com as orientações de gestão para cada uma das espécies
abordadas neste relatório.

Espécies de aves prioritárias

Espécie

Biótopos
predominantes

Medidas Aplicadas
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
4; 24; 32; 35; 42; 43; 50; 52; 131; 134; 135

Ardea purpurea

Sapal
Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
1; 6; 34; 51a; 72; 78; 83; 85; 88; 89; 90; 91; 93; 98; 99; 115; 121; 124; 137, 142; 146;
150

Calidris alpina

Sapal
Marinhas e Salgado

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
4; 35; 50; 76; 109; 134; 135

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
24; 30; 52x; 72; 77; 78; 89; 93; 103; 140;150
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Sapal
Marinhas e Salgado

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
1; 3; 24; 30; 32; 35; 39; 41; 52x; 78; 83; 85; 88; 89; 93; 115; 128; 140; 150

Charadrius hiaticula

Sapal
Marinhas e Salgado

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
4; 35; 50; 72; 76; 77; 109; 134; 135

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
24; 30; 52x; 78; 88; 89; 93; 103; 121; 140; 150

Circus aeruginosus

Campos agrícolas

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
11; 32; 35; 42; 50; 52; 72; 73;76; 77; 135

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
3; 4; 6; 24; 52x; 55; 78; 83; 85; 88; 89; 90; 91; 93; 99; 115; 124; 127; 134; 146; 150
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Charadrius
alexandrinus

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
4; 11; 15; 35; 50; 72; 76; 77; 109; 134; 135
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Sapal
Marinhas e Salgado

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000/ Câmara Municipal de Ílhavo
3; 30; 32; 39; 41; 42; 43; 52x; 72; 73; 78; 83; 85; 89; 93; 121; 128; 140; 150

Ixobrychus minutus

Sapal

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
24; 30; 32; 35; 41; 42; 50; 52

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
1; 72; 77; 78; 83; 85; 88; 89; 90; 91; 93; 100; 115; 121; 124; 134; 135; 137; 146; 150
Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
Melanitta nigra

Dunas e Praia

35; 103
Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000

Não a medidas previstas no Parecer Técnico aplicáveis a esta espécie.
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Himantopus
himantopus

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
4; 11; 15; 24; 35; 50; 76; 77; 109; 131; 134; 135
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Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
Milvus migrans

Campos agrícolas

4; 40; 41; 49; 50; 52; 58a; 72; 128; 134; 135

3; 24, 35; 46; 55; 73; 77; 78; 83; 85; 88; 89; 90; 93; 99; 115; 121; 127; 150

Pandion haliaetus

Campos agrícolas
Sapal

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
4; 11; 12; 24; 28; 35; 39; 50; 76; 134; 135

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
1; 3; 6; 52; 72; 88; 89; 91; 92; 93; 99; 103; 150

Platalea leucorodia

Sapal

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
4; 35; 41; 50; 52; 134; 135

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
1; 24; 30; 32; 34; 39; 72; 73; 77; 78; 83; 85; 88; 89; 90; 91; 93; 103; 121; 128; 150
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Sapal
Marinhas e Salgado

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
24; 30; 41; 42; 47; 52x; 78; 89; 93; 103; 128; 135; 140; 150

Sterna albifrons

Sapal
Marinhas e Salgado

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
11; 15; 16; 35; 50; 76; 77; 109; 135

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
24; 30; 47; 52x; 78; 89; 92; 93; 103; 134; 140; 150

Passeriformes
migradores de
caniçais e galerias
rípicolas

Sapal

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
24; 32; 35; 41; 42; 50; 52; 77; 128

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
43; 55; 88; 100; 115; 121; 134; 140; 150

219

Anexos - Espécies de aves prioritárias

Recurvirostra avosetta

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
4; 11; 35; 50; 76; 77; 109; 134
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Campos agrícolas

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
1; 46; 88; 124; 134; 150

Aves marinhas
migradoras

Dunas e Praia

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
50

Parecer Técnicos sobre o PSRN 2000
4; 24; 35; 39; 76; 77; 78; 80; 82; 92; 121;
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Passeriformes
migradores de matos
e bosques

Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008 publicada no Diário da
República Nº139 de 21 de Julho de 2008, que regula o PSRN 2000
40; 43; 48; 50; 52; 65; 128
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9.2.

Espécies de aves não prioritárias

Anexo I da
Directiva
79/409/CEE

Medidas sugeridas pela Câmara Municipal de Ílhavo
Estatuto de
Conservação

Biótopos
predominantes

I

Alcedo atthis

Pouco
preocupante

Ardeola
ralloides

Criticamente
em perigo
(R)/ Em
Perigo(I)

Sapal; Marinhas
e Salgado

52; 146;

Caprimulgus
europaeus

Vulnerável

Campos
agrícolas

Ciconia
ciconia

Pouco
preocupante

Campos
agrícolas;
Sapal

Egretta
garzetta

Pouco
preocupante

Sapal; Marinhas
e Salgado

Limosa
lapponica

Pouco
preocupante

Sapal, Marinhas
e Salgado

Sapal

II

III

IV

V

30; 32; 35;
41; 77; 78;
34; 134; 140 85; 121; 135 24; 42; 47

52

VI
88; 89; 91;
150

134;140

30; 32; 35;
50; 72; 77;
78; 85; 121;
135

52; 55;
115; 124;
128;

134

4; 50; 72; 77;
78; 83; 85;
135
47

2; 88; 89; 90;
91; 93; 150

52; 55; 115

134

4; 32; 35; 50;
135
24; 99

3; 88; 89; 91;
93; 150

52

134

4; 32; 35; 50;
77; 78; 83;
85; 121; 135 24

88; 90; 91;
93; 150

52

134

32; 77; 78;
85; 121

88; 89; 91;
150

127
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24; 137

24

1; 2; 88; 89:
90; 91; 93;
150
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AVES

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Lullula
arborea

Philomachus
pugnax

Phoenicopter
us roseus

Campos
Agrícolas

Pouco
preocupante

Sapal

Em Perigo

Sapal,
Marinhas e
Salgado

Vulnerável

Marinhas e
Salgado; Praias
de Vasa e
Lodo

Plegadis
falcinellus

Regionalment
e Extinto

Sapal

Sterna
sandvicensis

Quase
ameaçado

Sapal

Sylvia undata

Campos
agrícolas

52; 55;115

52

52; 55; 115

52

52;55;115

50; 72; 77; 78 47

2; 88; 89; 93;
150

34; 134

32; 35; 50;
73; 85; 121;
135

24

88; 89; 91;
150

134

32; 35; 50;
77; 78; 85;
121

24

1; 2; 88; 89;
90; 91; 150

134

32; 35; 50;
72; 73; 77;
78; 85; 121

24

88; 89; 90;
91; 93; 150

34; 134

32; 35; 50;
73; 85; 121;
135

24

88; 89; 91;
150

103; 121

24

1; 2

66

66

222

50; 72; 77;7 8 47

2; 88; 89; 93;
150
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Luscinia
svecica

Pouco
preocupante
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AVES

Medidas sugeridas pela Câmara Municipal de Ílhavo
Estatuto de
Conservação

Acrocephalus
arundinaceus

Pouco
preocupante

Acrocephalus
scirpaceus

Biótopos
predominantes

I

Sapal

100; 124;
146

Quase
ameaçado

Sapal

100; 124;
146

Alca torda

Vulnerável

Dunas e Praia

Anas crecca

Pouco
preocupante

Sapal

52

Ardea cinerea

Pouco
preocupante

Sapal; Praias
de Vasa e
Lodo

52; 55;
115; 124;
146

Calidris alba

Pouco
preocupante

Sapal; Praias
de Vasa e
Lodo

Vulnerável

Sapal; Praias
de Vasa e
Lodo

Vulnerável

Sapal; Praias
de Vasa e
Lodo

Calidris
canutus
Calidris
ferruginea

II

52x; 100;

52x; 100;

52x; 100;
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III

IV

V

VI

34

32; 35; 121;
135

24; 42; 47

1; 2; 88; 91

34

32; 35; 121;
135

24; 42; 47

1; 2; 88; 91

4; 35; 50; 77;
78;
24

82; 92

134

4; 32; 35; 72;
73; 121; 135 24; 99;

2; 88; 89; 93;
150

34; 134

4; 32; 35; 50;
72; 73; 77; 78;
121
24; 42; 99

2; 88; 89; 91;
93; 150

34; 134

32; 35; 41; 73;
77; 78; 121;
135
24; 42; 99

2; 88; 91; 93;
150

34; 134

32; 35; 41; 73;
77; 78; 121;
135
24; 42; 99

2; 88; 91; 93;
150

34; 134

32; 35; 41; 73;
77; 78; 121;
135
24; 42; 99

2; 88; 91; 93;
150

Anexos - Espécies de aves não prioritárias

Migradoras Não Incluidas
no anexo I

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

Sapal; Praias
de Vasa e
Lodo

2; 88; 91; 93;
150

52x

34; 134

32; 35;41;
73; 77; 78;
121; 135

2; 50; 88; 91;
92; 93

Sapal

52; 115

34; 134

32; 35; 50; 73;
121; 135
24

2; 88; 150

32; 35; 50;
121; 135

24; 42; 64;
131

1; 88; 90; 150

34

32; 35; 50;
121; 135

24

1; 2; 93

34; 134

32; 35; 72; 73;
77; 78; 121;
135
24

1; 88; 89; 91;
93; 150

72

1; 2; 89; 150

Em Perigo

Haemantopus
ostralegus

Quase
ameaçado

Dunas e Praia

Limosa limosa

Pouco
preocupante

52x

Locustella
luscinioides

Vulnerável

Sapal

52; 100;
115;
124;146

Numenius
arquata

Pouco
preocupante

Sapal

52x; 100

Pluvialis
squatarola

Pouco
preocupante

Scolopax
rusticola

Informação
Insuficiente

Tringa totanus

Criticamente
em Perigo (R)
/Pouco
preocupante
(I)

Sapal
Sapal

Sapal; Marinhas
e Salgado

66

52x; 100
146

52x; 115

34

224

32; 35; 50;
121; 135

24; 42

24

150
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34; 134

32; 35; 41; 73;
77; 78; 121;
135
24; 42; 99

Calidris
maritima

Aplicação das Orientações de Gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ao concelho de Ílhavo no âmbito da revisão do Plano Director Municipal

9.3.

Espécies de anfíbios

Medidas sugeridas pela C.M. de Ílhavo no Parecer sobre PSRN 2000

Bufo calamita

Pouco preocupante

1; 4; 24; 30; 32; 34; 35; 41; 42; 46; 50; 52; 55; 85; 88; 90; 91; 100; 115; 121; 124; 134; 140; 150

Discoglossus
galganoi

Quase ameaçado

2; 4; 24; 30; 34; 35; 41; 42; 47; 50; 52; 55; 77; 78; 85; 88; 91; 100; 115; 121; 124; 134; 140; 150

Pelobates
cultripes

Pouco preocupante

1; 24; 30; 32; 34; 35; 41; 42; 50; 52; 55; 85; 88; 91; 100; 115; 121; 124; 134; 140; 150

Pleurodeles waltl Pouco preocupante

1; 2; 4; 24; 30; 34; 35; 41; 50; 52; 55; 77; 78; 85; 88; 90; 91; 100; 115; 121; 124; 134; 140; 150

Rana perezi

Pouco preocupante

2; 4; 24; 30; 34; 35; 41; 42; 50; 52; 55; 85; 88;90; 91; 100; 115; 121; 124; 134; 140; 150

Triturus
marmoratus

Pouco preocupante

4; 24; 30; 32; 34; 35; 41; 42; 50; 52; 77; 78; 85; 88; 90; 121; 134; 146; 150

9.4.

Espécie
Lacerta
schreiberi

Espécies de répteis
Estatuto de
conservação
Pouco preocupante

Medidas sugeridas no Parecer Técnico sobre o PSRN 2000
2; 24; 30; 32; 34; 35; 42; 50; 52x; 77; 78; 88; 90; 91; 121; 134; 142; 150
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Estatuto de
Conservação

Espécie
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9.5.

Espécies de mamíferos

Estatuto de
conservação

Biótopos predominantes ³

Medidas sugeridas no Parecer Técnicos sobre o PSRN
2000

Eptesicus
serotinus

Pouco preocupante

Campos agrícolas; Sapal

18; 50; 52; 55; 78; 88; 127; 138; 150

Genetta genetta Pouco preocupante

Campos agrícolas; Sapal

3; 4; 46; 50; 52x; 72; 78; 83; 85; 88; 90; 93; 94; 99; 128; 134;
150

Lutra lutra

Sapal, Praias de vasa e lodo

2; 4; 24; 32; 34; 35; 41; 42; 43; 52x; 77; 78; 83; 85; 88; 90;
91; 100; 103; 121; 146; 147; 150

9.6.

Espécie

Pouco preocupante

Espécies de peixes

Estatuto de
conservação

Medidas sugeridas pela C.M. de Ílhavo no Parecer sobre PSRN 2000

Alosa alosa

Em perigo

2; 11; 24; 30; 32; 34; 35; 39; 42; 52x; 77; 78; 88; 89; 91; 92; 101; 103; 134; 147; 150

Alosa fallax

Vulnerável

2; 11; 24; 30; 32; 34; 35; 39; 42; 52x; 77; 78; 88; 89; 91; 92; 101; 103; 134; 147; 150

Petromyzon
marinus

Vulnerável

2; 11; 24; 30; 32; 34; 35; 39; 41; 42; 52x; 77; 78; 88; 89; 91; 92; 101; 103; 134; 147; 150
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Espécie

MAPA DE VALORES NATURAIS
BIÓTOPOS E LIMITES GERAIS

Rede Natura 2000 | junho 2013
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