
ARRAIOLOS 

 
Código: PT044 
Alentejo: Arraiolos (Évora) 
Coordenadas geográficas: 38º47’N 08º00’W 
Área: 12.982 hectares 
Altitudes: 163-353 m 
 
Critérios 

B1ii (Hieraaetus pennatus) 
B2 (Platalea leucorodia, Elanus caeruleus, Milvus migrans, Hieraaetus pennatus)  
C6 (Platalea leucorodia, Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Milvus milvus) 
 
Descrição do sítio 
Toda esta área, em termos paisagísticos, pode-se considerar homogénea, dominando os 
povoamentos de Quercíneas, apresentando uma elevada diversidade de biótopos. Sofre uma forte 
influência da actividade silvo-pastoril, que se enquadra numa perspectiva de uso múltiplo dos 
recursos e da paisagem. Este sítio inclui a Herdade da Mata e o Parque Africano (Herdade das 
Lages). Apresenta, na sua maioria, relevo suave deformado por factores de ordem estrutural ou 
litológica. O relevo acentua-se, de modo geral, de poente para nascente, e o ponto mais elevado 
situa-se na Serra da Laranjeira. Destaca-se ainda a Ribeira do Divor que atravessa toda a área. 
 
Habitats: Florestas e matas (floresta com espécies de folha persistente), Zonas húmidas (águas 
paradas doces; cursos de água; vegetação ribeirinha), Zonas artificiais (terra arada; campos e 
pomares perenes; plantações florestais), Vegetação exótica. 
 
Uso do solo: Agricultura, Silvicultura e Caça. 
 
Importância ornitológica 
Importante pela nidificação, em elevadas densidades de espécies de aves de presa diurnas (Milvus 
migrans, Buteo buteo, Águia-caçadeira Circus pygargus e Hieraaetus pennatus) e nocturnas (Tyto alba, Strix 
aluco e Asio otus). Importante também para a nidificação de espécies de garças (Ardea cinerea e Egretta 
garzetta) e colhereiros (Platalea leucorodia). Suporta uma comunidade bastante interessante e 
diversificada de Passeriformes associada à Ribeira do Divor. 
 
Espécie Época Ano Min Máx Rigor Critérios 

Platalea leucorodia Colhereiro N 1998 50 60 B B1i, B2, C6 

Elanus caeruleus  Peneireiro-cinzento R 1997 3 4 A B2 

Milvus migrans Milhafre-preto N 1997 13 15 A C6 

Milvus milvus Milhafre-real N 2000 1 2 A C6 

Circaetus gallicus Águia-cobreira N 1997 2 3 A C6  

Hieraaetus pennatus Águia-calçada N 1997 23 25 A B1ii, B2 

 
Protecção legal 
Nacional: nenhuma 
Internacional: nenhuma 
 
Conservação 
Os habitats actualmente existentes são mantidos à custa de práticas agrícolas tradicionais, mas a 
fragilidade da economia rural poderá levar os agricultores locais a alterar o uso do solo. Práticas 
cinegéticas como factor de forte perturbação e abates ilegais, Florestações com espécies de 
crescimento rápido. Existe interesse, do ponto de vista autárquico, para a criação de uma área 
protegida na região. 
 
Ameaças: Abandono/redução da gestão do terreno (B),  Perturbação (B), Intensificação agrícola 
(B).  
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