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Área: 8.985 ha | Vigilante de IBA: Luis Venancio
Conheces a IBA? Queres enviar-nos os teus comentários? domingos.leitao@spea.pt

NOTICIAS:

FOTOGRAFIAS DA IBA :

2008
Realizaram-se nos passados dias 23 de Junho e 1 de Julho duas
sessões de anilhagem de juvenis de Tagaz (Sterna nilotica) na
Albufeira do Caia. As sessões estiveram a cargo do anilhador
Carlos Pacheco, que teve o apoio Juan Gomez Navedo, da
Universidade da Extremadura (Espanha). Contaram ainda com a
participação do vigilante da IBA e de uma brigada do SEPNA,
tendo sido prestado apoio logístico pela associação GEDA, de
Campo Maior.
Anilharam-se um total de 112 juvenis, incluindo 88 com anilhas
de PVC do projecto de investigação que a Universidade da
Extremadura vem desenvolvendo desde há vários anos.
Entretanto, foram já lidas noutros pontos da albufeira as anilhas
de 24 destes juvenis, bem como de 12 adultos anilhados em
Espanha, incluindo um encontrado morto na colónia, enleado
numa linha de pesca.
Como nota negativa e apesar de este ano as espécies mais
ameaçadas não terem sido afectadas, continuamos a registar a
destruição de ninhos de diversas espécies devido ao pastoreio
ilegal no leito da albufeira.
DESCRIÇÃO DA IBA :
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O sítio inclui a albufeira do Caia, um pequeno troço do rio Caia
a jusante da barragem e a área envolvente limitada pelas
estradas pavimentadas mais próximas. A albufeira do Caia é
uma das maiores do Alentejo, com 1.970 ha de área inundada
no nível de pleno armazenamento. As margens são pouco
declivosas e geralmente apresentam pouca vegetação ripícola.
Existem inúmeras ilhas, de dimensão variável e em diversos
níveis de armazenamento. Enquadra-se numa paisagem onde
predominam o montado de azinho, os campos cerealíferos e as
pastagens, existindo também alguns olivais, culturas de regadio,
pequenas áreas de mato e vegetação ripícola. Os afloramentos
rochosos, principalmente de granito, são característicos de
grande parte da zona.
Protecção legal
Nacional: SIC proposta Caia (PTCON0030; Resolução do
Conselho de Ministros nº 142/97 de 28 de Agosto; 31.115 ha,
inclui parte da IBA); SIC proposta São Mamede (PTCON0007;
Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97 de 28 de
Agosto; 116.114 ha, inclui parte da IBA); Plano de
Ordenamento da Albufeira do Caia (Despacho conjunto dos
Ministérios do Planeamento e da Administração do Território e
do Ambiente e Recursos Naturais, publicado no Diário da
República nº 162/93, II Série, de 13/7).
Internacional: candidaturas SIC Caia e SIC São Mamede.
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AMEAÇAS IDENTIFICADAS NA IBA E NOTICIAS :

Anilhagem de Tagazes na Albufeira do Caia (2009)
Relatório sobre Pastoreio Ilegal
Honeyguide Wildlife Holidays contribui para a IBA da Albufeira do Caia (Abril 2010)

Ameaças: florestação (B); intensificação agrícola (B); perturbação (A); indústrias extractivas (C);
recreio/turismo (A).
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