
Área: 482 ha | Vigilante de IBA: Ana Vasques

Conheces a IBA? Queres enviar-nos os teus comentários? domingos.leitao@spea.pt

DESCRIÇÃO DA IBA :

Pequeno paul  com água doce situado na margem esquerda do
Rio  Mondego;  compreende  uma  parte  central  de  paul,  com
cerca  de  150  ha,  e  uma área  envolvente  que  funciona  como
barreira  de  protecção.  Caracterizado por  um extenso caniçal
com tabua, bunho, junção e caniço, é atravessado por três valas
e  encontra-se  alagado  durante  quase  todo  o  ano,  devido  à
existência  de diversas  exsurgências  e  ao facto de  as  cotas  a
montante serem mais baixas 2 a 3 metros do que a jusante. O
paul é rodeado por uma área de pinhal, e situa-se numa região
densamente povoada. É uma parte importante de um conjunto de
zonas  húmidas no vale do Mondego, que inclui  outras  Zonas
Importantes para a Avifauna: Paul de Taipal (PT009) e Paul de
Madriz (PT011).

Protecção legal
Nacional: Reserva Natural do Paul de Arzila (Decreto-lei nº
219/88 de 27 de Junho reclassificado pelo Decreto
Regulamentar nº 45/97 de 17 de Novembro; 580 ha, inclui 315
ha da IBA); ZPE Paul de Arzila (PTZPE0005; Decreto-Lei nº
384-B/99 de 23 de Setembro; 482 ha coincidentes com a IBA);
SIC Paul de Arzila (PTCON0005, Resolução de Conselho de
Ministros nº 142/97, de 28 de Agosto; 666 ha, 459 ha
coincidentes com a IBA).
Internacional: ZPE Paul de Arzila; SIC Paul de Arzila; Sítio
Ramsar (7PT003, 1996; 585 ha, inclui a IBA); Reserva
Biogenética (Conselho da Europa).

FOTOGRAFIAS DA IBA :

FICHA TÉCNICA DA IBA :
Efectuar Download em :

Acrobat Word

AMEAÇAS IDENTIFICADAS NA IBA E NOTICIAS :

Reedbed management report by David Flumm (RSPB Cornwall reserve manager)

Introdução de espécies exóticas (B), Perturba ção (C), Infra-estruturas (B); Drenagem (B).

COMPRAR OS LIMITES DA IBA

domingos.leitao@spea.pt

PATROCINADORES

domingos.leitao@spea.pt

http://ibas-terrestres.spea.pt/ibas/10.html
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