SÍTIOS INTERESSANTES PARA A OBSERVAÇÃO DE AVES NA GRÉCIA

10

3

Zonas húmidas e costeiras
1.- Delta do Evros
2.- Lago Ismarida, Porto Lagos, lago Vistonida
e lagoas costeiras
3.- Delta do Nestos e lagoas costeiras
4.- Lago Kerkini
5.- Lagos Volvi e Koroneia
6.- Delta dos rios Gallikos, Axios, Loudias e Aliakmonas
7.- Lagos Vegoritida, Petron, Cheimaditida e Zazari
8.- Parque Nacional de Prespa
9.- Albufeira do antigo lago Karla
10.- Delta de Kalamas
11.- Golfo de Amvrakikos
12.- Lagoas de Mesolongi e Aitoliko
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Zonas húmidas e costeiras
5.- Ria de Aveiro
6.- Estuário do Tejo
7.- Estuário do Sado
8.- Ria Formosa
9.- Sapal de Castro Marim–Vila Real
de Santo António
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Zonas de montanha, fragas e florestas
1.- Peneda-Gerês
2.- Douro Internacional
6
3.- Serra da Estrela
4.- Tejo Internacional
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SÍTIOS INTERESSANTES
PARA A OBSERVAÇÃO DE AVES
EM PORTUGAL
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Zonas de montanha, fragas e florestas
13.- Parque Nacional de Dadia-Lefkimi-floresta de Soufli
14.- Montanhas de Rodopi Central
15.- Monte Voras (Kaïmaktsalan), Tzena
e Montanhas de Pinovo
16.- Monte Olimpos
17.- Monte Asterousia (Kofinas), Creta
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Áreas importantes para aves marinhas
10.- Azores
11.- Madeira
12.- Península de Sagres
13.- Berlengas e Peniche
Zonas estepárias e agrícolas
14.- Castro Verde
15.- Elvas e Campo Maior

Os materiais de educação e
formação do Mediteraves foram adaptados para
estes países da Bacia do Mediterrâneo.

Ilhas
18.- Ilha de Antikythira
19.- Ilha de Lesvos
20.- Ilha de Naxos
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SÍTIOS INTERESSANTES PARA A
OBSERVAÇÃO DE AVES EM ESPANHA
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Zonas de montanha, fragas e florestas
1.- Picos de Europa
2.- Pirinéus e Pré-Pirinéus (Ordesa, Mallos de Riglos,
Aiguestortes, Foz de Lumbier e Arabayun...)
3.- Tenerife
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SÍTIOS INTERESSANTES PARA A
OBSERVAÇÃO DE AVES EM CHIPRE

Zonas estepárias e agrícolas
4.- Belchite-Monegros
5.- Rio Aragón e planícies ao norte de Bárdenas Reales
6.- Campina de Sevilla (Usuna)
7.- Cáceres e planícies circundantes
8.- Fuerteventura
Zonas húmidas e costeiras
9.- Zona costeira do Mar Cantábrico e do Mar
da Galiza (Punta de la Vaca-Cabo Peñas, Estaca
de Bares, Costa da Morte, Rías Baixas...)
10.- Delta do Ebro
11.- Villafáfila
12.- La Mancha húmida
13.- Doñana
14.- Albufeira de Valência
15.- Estreito de Gibraltar
Ecossistemas mediterrânicos
16.- Cabañeros
17.- Monfrague
18.- Cabo de Gata

Zonas de montanha,
fragas e florestas
1.- Cabo Aspro
2.- Escarpas de Kensington
3.- Floresta de Paphos
4.- Troodos
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Zonas húmidas e costeiras
5.- Lago de Paralimini
6.- Albufeira de Akhna
7.- Sapal de Oroklini
8.- Lago de Larnaka
9.- Lago de Akrotiri
10.- Albufeira de Asprokremmos
11.- Albufeira de Evretou
12.- Caniçais de Phassouri
13.- Península de Akamas
14.- Arribas de Paphos
15-. Cabo Greco
Vales fluviais e zonas agrícolas
16.- Planície de Paphos,
incluindo Diarizos, Ezousa, Ha
Potami e Vales de Xeros.

10. Promova o desenvolvimento sustentável
desta atividade.

9. Comporte-se como gostaria que os
outros se comportassem na sua zona.

8. Partilhe as suas informações com outros observadores locais.

7. Respeite os direitos das pessoas da
zona de observação

6. Respeite os direitos dos proprietários.

5. Respeite sempre a legislação sobre a
proteção das aves.

4. Informe e denuncie se detetar algum
atentado ambiental.

3. Não altere o comportamento das aves
de nenhum modo.

2. O habitat deve ficar tal e qual como
foi encontrado.
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da BirdLife de Marrocos e Tunísia

www.birdlife.org

www.birdlifecyprus.org

www.spea.pt

www.ornithologiki.gr

www.seo.org

www.mediteraves.org

Financiado pelo programa Leonardo da Vinci (Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida) da Comissão Europeia, o
projeto Mediteraves (IPOT-International Project of Ornithological Tourism) combina a conservação e gestão de áreas naturais protegidas (Natura 2000, Reservas de Biosfera) com os
requisitos e as expetativas de turistas observadores de aves.
O resultado é uma ferramenta de gestão online para formar e
informar profissionais na indústria turística sobre como operar
de uma forma ambientalmente sustentável e aconselhar os
seus clientes quanto às suas responsabilidades para com as
áreas que visitam e as aves que habitam nelas. Assenta no projeto Iberaves desenvolvido pela SEO/BirdLife, a SPEA (respetivamente parceiros espanhóis e portugueses da BirdLife em
cada país) e a BirdLife International. O projeto Mediteraves
traz novos parceiros, a Hellenic Ornithological Society (Sociedade Ornitológica Helénica) e a BirdLife Chipre, para alargar
o projeto inicial a mais países do Mediterrâneo. O projeto Mediteraves desenvolveu uma aplicação para smartphones para
ser usada por observadores de aves que visitem as áreas Importantes para as Aves – IBA (do inglês Important Bird Areas).
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1. O bem-estar das aves deve estar sempre em primeiro lugar.
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Previsão de
aquecimento e
desertificação
geral para toda
a Bacia do
Mediterrâneo.
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Projeto Mediteraves
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Código ético para os
observadores de aves
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Uma das principais
ameaças em muitos
países mediterrânicos.
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Alterações das práticas agrícolas, com perda de práticas tradicionais (cultivos extensivos, perda de margens) e
uso massivo de pesticidas. A sobre-pesca é um
problema comum em muitas áreas.
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Os peixes de água doce na região provêem das
faunas ricas da Eurásia e África (entre as 400 espécies de peixe de água doce, 253 são endémicas).
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A sobre-exploração dos recursos naturais causa pressão sobre
os recursos limitados de água, solo e energia.
A área tem sido alvo de uma excessiva expansão
turística, tanto no litoral como nas zonas interiores.
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Em termos de anfíbios, estão presentes cerca de
115 espécies, incluindo 71 endémicas.

Há 357 espécies de répteis (incluindo duas
espécies de tartarugas marinhas), das quais 170
espécies são endémicas.

A avifauna da região atinge as 600 espécies,
incluindo 16 endémicas, e há um número significativo de espécies que migram da Europa para a
África cruzando a Bacia Mediterrânica, em vários
pontos.

A fauna de mamíferos da Bacia do Mediterrâneo
inclui mais de 330 espécies (87 endémicas).

O clima do Mediterrâneo é único, caracterizado
por invernos frios e húmidos e verões quentes e
secos. No entanto, os intervalos de precipitação
entre 100 milímetros e 3.000 milímetros, tornam a região adequada para uma vasta gama de
tipos de vegetação, estando classificada como
o terceiro local mais rico no mundo em termos
da diversidade de flora (13.000 das suas 30.000
espécies de plantas são endémicas).

A Bacia do Mediterrâneo é uma região extraordinária, tanto pelo elevado nível de diversidade
biológica como pela espetacular envolvência. A
sua localização na interseção de duas grandes
massas terrestres, Eurásia e África, e a enorme
variedade topográfica e diferenças de altitude —
do nível da água do mar até 4.165 metros a Oeste
(Marrocos) e 3.756 metros a Este (Turquia) — são
importantes fatores que contribuem para a biodiversidade da região.
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Principais Ameaças
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Uma região importante para
a biodiversidade
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Uma região rica em
Biodiversidade

Observação de Aves na
Bacia do Mediterrâneo

Este tipo de turismo não deve apenas encorajar a
observação e a apreciação de aves, mas também a
perceção do lugar no meio natural e como se relaciona
com os humanos e o uso de recursos naturais. Isto levará a um entendimento da necessidade de conservação
das aves e dos seus habitats e também terá efeitos
indiretos valiosos para as comunidades locais e o meio
rural no geral.

A importância de um produto de turismo de observação
de aves de alta qualidade é vital, e a qualidade é
sinónimo de profissionais bem treinados, conhecedores
e interessados. A ampla variedade de ações e iniciativas realizadas por ONG, autoridades governamentais,
instituições, empresas e trabalhadores independentes,
devem contribuir para o desenvolvimento de um setor
turístico de observação de aves verdadeiramente ecológico e sustentável.

O interesse gerado pelo turismo de observação de aves
reflete-se em muitas iniciativas que promovem esse
tipo de turismo. Estas iniciativas devem prestar especial atenção aos riscos e às ameaças que este tipo de
turismo pode representar para o próprio recurso que
pretendem promover - o recurso vivo e frágil das aves
da região. Adicionalmente, as infraestruturas turísticas
necessárias para cumprir esta exigência têm de ser de
alta qualidade, meticulosas na sua abordagem e especialmente adaptadas para cumprir as necessidades e
expetativas do turista de observação de aves.

A grande diversidade de habitats, ecossistemas e
espécies na Bacia do Mediterrâneo, algumas das quais
raras ou ausentes noutros países vizinhos, tornam esta
região um destino inigualável para descobrir e desfrutar espécies únicas de aves.

Observação de aves

