REGUENGOS DE MONSARAZ
Código: PT046
Alentejo: Reguengos de Monsaraz, (Évora)
Coordenadas geográficas:
Área: 8.500 ha
Altitudes: 187-247 m
Critérios
A1 (Tetrax tetrax)
A4i (Glareola pratincola)
B1i (Glareola pratincola)
B2 (Glareola pratincola)
C1 (Tetrax tetrax)
C2 (Glareola pratincola)
C6 (Glareola pratincola, Pterocles orientalis)
Descrição do sítio
Área agrícola, essencialmente, aberta, integrada numa zona sem grandes variações de declive, a Sul
de Reguengos de Monsaraz. Usada para cultivo extensivo de cereais, com predominância para o
trigo, vitivinicultura e olivicultura. A área, a Oeste, é dominada por parte da Herdade do Esporão e
suas zonas húmidas, onde se inclui linha de água e lagoa com vegetação ribeirinha bem
representada e açude com ilhas e margens essencialmente nuas, em cascalho. A Este, a área é
dominada por olivais antigos, áreas lavradas e pousios. Existem algumas manchas de povoamentos
de montado de azinho, sobro e misto. Os pousios são usados para pastoreio, bovino e ovino.
Habitats: Matos (matos), Prados (estepe/prados secos calcários), Zonas húmidas (águas paradas
doces; cursos de água; vegetação ribeirinha), Zonas artificiais (terra arada; campos e pomares
perenes; plantações florestais)
Uso do solo: Agricultura, Caça, Turismo/recreio.
Importância ornitológica
A Ribeira da Caridade, na sua chegada ao açude do Esporão, constitui uma zona húmida
importante para as aves, destacando-se a ocorrência de núcleos nidificantes de Pato-de-bicovermelho Netta rufina, de Pernilongo Himantopus himantopus, ... Gelochelidon nilotica, e Frisada Anas
strepera. A área Este possui, zonas de grande valor para a nidificação e alimentação de aves
estepárias, nomeadamente de Perdiz-do-mar Glareola pratincola e de Cortiçol-de-barriga-preta Pterocles
orientalis, bem como, na sua zona Norte, olivais antigos de grande importância para a nidificação de
inúmeras espécies.
Espécie
Tetrax tetrax Sisão
Glareola pratincola Perdiz-do-mar
Pterocles orientalis Cortiçol-de-barriga-preta
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Critérios
A1, C1
A4i, B1i, B2, C2, C6
C6

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 e a proximidade à área de influência do Projecto Alqueva poderá levar
os agricultores locais a alterar o uso do solo. Na zona Este da área as práticas cinegéticas são factor
de forte perturbação e abates ilegais. A expansão da viticultura, a registar-se, na zona Oeste, afectará
o efeito de mosaico existente na área e poderá degradar a qualidade das águas nas zonas húmidas aí

existentes. Algumas das zonas húmidas apresentam fraca perturbação devido ao acesso controlado
a essas áreas (Herdade do Esporão) ou devido à difícil acessibilidade.
Ameaças: Abandono/redução da gestão do terreno (A), Construção de barragens ou diques (B),
Perturbação (B), Intensificação agrícola (A).

