Projecto Orniturismo

Biodiversidade

A Herdade da Contenda, pela
sua história e valores intrínsecos,
constitui um património
de inestimável valor.
É um território com vocação para uso múltiplo, com
diversas actividades que vão da silvicultura, à
agropecuária, cinegética, apicultura, turismo e
conservação da natureza.
Enquanto Zona de Caça Nacional e Perímetro Florestal,
possui uma ﬂora e fauna riquíssimas. Considerado como
um dos espaços abertos onde existe a maior
concentração de veados no país.

Turismo
de Natureza
O habitat, biodiversidade, paisagem e património
cultural são importantes recursos disponíveis na
Herdade da Contenda que potenciam a atividade
turística, entendida como um novo serviço e uma
oportunidade de desenvolvimento.
A Herdade proporciona um contexto excecional para
atividades de turismo de natureza e lazer incluindo
birdwatching e outras experiências como turismo
cinegético, passeios pedestres, equestres e dark sky.

Estão inventariadas 133 espécies de aves,
18 de mamíferos, 13 de répteis, 10 de anfíbios
e 3 de peixes, sendo algumas destas
endémicas ou muito raras na Península
Ibérica e na Europa. Na ﬂora, estão
identiﬁcadas 416 espécies, algumas das
quais endémicas: 6 europeias, 27 ibéricas
e 3 lusitânicas.
Esta diversidade deriva não só do seu
isolamento geográﬁco mas também do
facto de se localizar numa zona de transição
da Serra Morena para a planície alentejana.
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Abutre
Preto
A maior e mais pesada ave
de rapina da Europa, com
aproximadamente 3 metros de
envergadura e 1 metro de altura.
É uma espécie associada aos habitats Mediterrânicos
e distingue-se dos outros abutres pela sua plumagem
de cor castanho-escuro quase preto.
Extinto como reprodutor em território português da
década de 1970 até 2010, está agora de regresso e tem
na Herdade da Contenda a 2ª maior colónia no país.

Desde 2015 têm aqui criado com sucesso,
aumentando o número de casais e crias a cada ano
que passa. A sua recuperação é lenta mas animadora.
Na Herdade existe um campo de alimentação com
fornecimento regular de comida para os abutres. Um
reforço fundamental devido à frequente falta de
alimento no meio natural.
Os abutres prestam um serviço essencial aos
ecossistemas. Ao limparem as carcaças dos campos
evitam a propagação de doenças.

Murtigão
Na época de reprodução de 2018, nasceram na
Herdade da Contenda dois abutre-pretos, fruto da
colónia recém-estabelecida desta espécie na área.
Um destes abutre-pretos, um macho ao qual se deu o
nome de Murtigão, foi anilhado e marcado pela Liga
para a Proteção da Natureza com um emissor de
GPS/GSM para posterior seguimento.
Este emissor de GPS/GSM foi gentilmente cedido
à LPN pela VCF - Vulture Conservation Foundation
no âmbito de um projecto ﬁnanciado pela
Fundação MAVA, que utilizará os dados das suas
localizações para obter informação sobre os
movimentos e ecologia da espécie na Europa.

