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Plano de Medidas Compensatórias do Parque Eólico de Prados – 2013 a 2016 

Instalação do Parque Eólico de Prados numa área muito utilizada por tartaranhão-caçador (espécie ameaçada)  

• Impacte negativo - possibilidade de mortalidade do tartaranhão-caçador por colisão 

Programa de Medidas Compensatórias para o tartaranhão-caçador  

Objetivos:  

• Minimizar e compensar o impacte do Parque Eólico sobre a população de tartaranhão-caçador através da 
implementação do Programa de Medidas Compensatórias 

• Melhorar o habitat e aumentar a disponibilidade alimentar para o tartaranhão-caçador numa área fora da área 
de influência do Parque Eólico, mas nas suas proximidades (a cerca de 500m):  

o Criação de áreas de sementeira, pontos com água e alimento, melhorando assim o habitat para as 
suas presas, que são:  

� Ortópteros (gafanhotos) 

� Répteis (lagartixas e lagartos) 

� Passeriformes (pássaros de pequeno porte) 

� Micromamíferos (ratos) 

� Coelho-bravo (apenas crias e é pouco frequente) 

As medidas de gestão de habitat para as presas principais do tartaranhão também beneficiam o coelho-bravo e a 

perdiz-vermelha! 

Descrição das atividades: 

Estabelecimento de Protocolo de Colaboração 

Foi estabelecido um Protocolo de Cooperação com a Associação Desportiva e Recreativa da Faia (secção da Caça), 
entidade gestora da ZCA de Vale do Mondego a 4 de Agosto de 2013. 

Medidas de gestão de habitat implementadas 

1. Criação de mosaicos de parcelas (desmatações) e sementeiras 

• Desmatação de 1,7 hectares (5 parcelas) em 2013 

 

• Cultivo de 5 parcelas (1,7ha) com sementeiras anuais de Outono (centeio, ervilhaca) 
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o Trabalhos realizados em 2013, 2014 e 2015 – As sementeiras germinaram com sucesso ao longo das 
épocas de cultivo e bom desenvolvimento para a fauna 

 

 

2. Disponibilização de Unidades de Alimento e Agua Suplementar (bebedouros e comedouros - UAAS) 

• 2014, 2015 e 2016 – Instalação/ativação de 6 UAAS 

• Protocolo de Cooperação (responsabilidades): instalação, verificação periódica e abastecimento assegurados 
pelos gestores da ZCA do Vale do Mondego 

 

Resultados (espécies cinegéticas) 

Monitorização das medidas de gestão de habitat 

Sementeiras 

• 2013 a 2016 – Prospeção das sementeiras para registo de indícios de coelho a cada 2 meses (com início em 
Dezembro de 2013) 

Frequência de ocorrência de coelho-bravo, por campanha de amostragem: 
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Anexo - Mapas com localização das sementeiras utilizadas por coelho-bravo e outras espécies cinegéticas  

UAAS 

• 2014 e 2015 – Prospeção de indícios de presença de coelho nas estruturas propriamente ditas e num raio de 
10m em torno das mesmas 

o UAAS – mensalmente entre Julho  

e Outubro 

 

 

 

 

 

 

Monitorização das populações de coelho-bravo 

• Amostragem por percursos pedestres em 2 áreas (gestão e controlo, para comparação) 

• Contagem de latrinas e outros indícios de presença de coelho (dejetos, pegadas, escavado) 

• Realização de 1 amostragem por ano, na primavera (Maio)  

o 2013, 2014, 2015 e 2016 

• Foram realizadas 4 campanhas de censo de coelho  

• Estimativa da abundância populacional com base no número latrinas por quilómetro 
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Recomendações de Gestão 

Todas as medidas de gestão foram já implementadas, mas as sementeiras precisam de ser renovadas anualmente. 
Para serem mantidas em boas condições: 

• Sementeiras: procurar manter as sementeiras criadas de Outono (sobretudo as mais utilizadas pelas espécies 
cinegéticas) 

• UAAS: procurar manter a instalação das UAAS anualmente durante o período de estio (Junho a Outubro) e 
garantir que se encontram sempre abastecidas e em boas condições.  

o Pelo menos a manutenção do abastecimento dos bebedouros é de extrema importância, uma vez que 
há poucos recursos hídricos na área de estudo;  
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ANEXO - RESULTADOS 

Utilização das sementeiras por coelho-bravo (Dezembro de 2013 a Fevereiro de 2016) 
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Utilização das sementeiras por javali e perdiz-vermelha (Dezembro de 2013 a Fevereiro de 2016) 
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Monitorização das populações de coelho-bravo 

Distribuição espacial da abundância de coelho-bravo no território da ZC (Área de Gestão) 

(grelha de 500mx500m; transetos de 250m) 
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Esquema final das medidas de gestão de habitat implementadas  

Sementeiras e UAAS 

 


