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Como objectivo de tornar disponfveis as con- 
clus•es das investigaq•es recentes, para todos 
aqueles que procuram conservar as pastagens 
hfimidas, o Workshop de senvolveu um conjun- 
to de recomendaq•es relacionando resultados e 
polfticas referentes a este habitat. O encontro 
alertou ainda para o facto de a aten•o ter sido 
dirigida unicamente para as •eas de nidifica- 
•o. Adicionalmente, dever•o set consideradas 
as medidas conservacionistas relativas •ts zo- 

nas de passagem e de invernada. 

Seo objectivo dos gestores e alas instituiq•)es 
responsliveis 6 a conservaq•o de habitat para os 
limfcolas que nidificam em pastagens hfimidas, 
recomendam-se as seguintes medidas: 

1. Todas as pastagens hfimidas semi-naturais 
ainda existentes devergo ser preservadas 
como Reservas Naturals ou sob qualquer 
outro estatuto legal onde a gestgo para a 
conservaq•o da natureza seja priorit•xia. 
Em algumas •eas, a gest•o eficaz s6 podent 
ser possfvel atrav6s da posse da terra pelos 
organismos conservacionistas. 

2. Fora das •eas protegidas, a agricultura ex- 
tensiva tradicional devent set tamb6m en- 

corajada. Este encorajamento deverfi inclu- 
ir apoio financeiro •t pastoffcia e •ts pnicti- 
cas agrfcolas mistas, bern como hs comuni- 
dades rurais delas dependentes, no sentido 
de evitar tanto a intensificaqao da agricultu- 
ra como o seu abandono. 

3. Deverao ser providenciados apoios finan- 
ceiros que encorajem o reconversao de •re- 
as de agricultura intensiva em pastagens ex- 
tensivas ou em sistemas mistos. As pollticas 
que promovam a transformaqao alas cultu- 
ras cereal/feras noutros tipos de uso da ter- 
ra, deverao permitir o uso de gado em •reas 
de importfincia, real ou potencial, sob o 
ponto de vista da conservaqao de natureza. 

4. Nas fireas de pastagens hfimidas que sejam 
importantes para a conservaq•o da nature- 
za, nao deverao ser concedidos apoios fi- 
nanceiros h intensificaqao da agricultura 

nem •t instalaqgo, substituiqgo ou manuten- 
qgo de valas de drenagem. A implementa- 
qgo alas polfticas da C.E.E.para as zonas ru- 
mis deverfi dar prioridade •t conservaqgo da 
natureza, em vezde a dar •t produq •o agrfco- 
la. 

5. A utilizaqgo de •gua, quer directamente de 
rios ou ribeiros, quer dos recursos subterra- 
neos, nao deveni ser permitida se levar a 
uma descida do nivel de •gua nas pastagens 
hfimidas que suportam populaq•)es de limf- 
colas nidificantes. 

6. O 'uso racional' alas turfeiras existentes a 

baixa altitude deve ser encorajado, nomea- 
damente promovendo a pr•tica de sistemas 
de pastagem ngo intensivos, em detrimento 
dos sistemas intensivos e de curto prazo, 
Que levem •t perda de solo. 

7. As pastagens hfimidas devergo ser geridas 
coerentemente j/i que, as alteraq•)es de 
curto prazo efectuadas na gestgo, impedem 
que a densidade e a produtividade dos 
limfcolas atinjam nfveis adequados. 

8. Em todas as •reas (Areas Protegidas ou fora 
delas) onde forem fornecidos apoios finan- 
ceiros para a gestgo e conservaqgo da natu- 
reza, deveni haver sintonia entre os objecti- 
vos e a gestgo. Estes objectivos, sejam eles 
relacionados corn as aves ou corn outros as- 

pectos da conservaqgo da natureza, devem 
ser especificados. Esta gestgo dever• ser 
monitorizada ( e os fundos necessfirios •t 
monitorizaqgo incluidos no orqamento). A 
monitorizaqgo dever• ser planeada de mo- 
do a permitir verificar o uso eficaz dos re- 
cursos, bern como possibilitar o melhora- 
mento alas propostas de gestgo. 

9. Em todas as pastagens hfimidas geridas pa- 
ra a nidificaqgo de limfcolas as medidas a 
tomar devergo considerar em particular, a 
gestgo da •gua e ter em atenqgo os seguintes 
aspectos: 

a) No inverno, dever• set permitido pelo me- 
nos o alagamento intermitente. Na prima- 
vera, o nfvel de •gua dever• baixar de forma 
a proporcionar locals de nidificaq•o e a per- 
mitir as pr•ticas agrfcolas. No entanto, o ni- 
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vel de •gua ngo dever• baixar para al6m do 
ponto em que as charcas tempor,{rias, as 
margens das valas e as zonas de pastagem 
com solo hdmido, se tomem t•o escassas 
que ngo permitam a alimenta•go normal alas 
aves. (Estas e outras medidas de gestao de- 
vergo simular as condidOes naturals. Por 
exemplo, conforme estudos feitos no Reino 
Unido, Holanda e Alemanha, os nfveis de 
•gua favor•veis para a alimentaqgo t•m de 
s er manfido s durante aproximadamente tr• s 
meses, desde o infcio da 6poca de reprodu- 
qgo. Mais tarde estes nfveis podergo baixar, 
se necess,•rio.) 

b) Ngo dever•o ser usados fertilizantes inorga- 
nicos nas pastagens hdmidas e as aplicaq0es 
de estmme e lama devergo ser estritamente 
controladas. S6 devergo ser usados herbici- 

das especfficos de ervas daninhas que te- 
nham de ser retiradas por porem em risco a 
sanidade do gado, que tenham de ser con- 
troladas por forca da lei ou cujo controle se- 
jam necess,•rio por raz0es conservacionis- 
tas. 

c) O sucesso da reprodu•go dos lirnfcolas 6 
negativamente afectado pelas perdas, quer 
de ovos quer de juvenis, provocadas pelo 
pisoteio que resulta de um encab½•amento 
excessivo e/ou do infcio preeoce do 
pastoreio na primavera (tornado possfvel 
por fertilizantes (ver b) ou, no caso do 
encabe•amento excessivo, pelo 
fomecimento de suplementos alimentams). 
Em termos gerais, o pastoreio ngu dever•i 
ter infcio antes que 80%, em m&lia, das 
fSmeas da esp6cie que nidifica mais tarde, 
no local, tenham efeetuado a sua primeira 
postura. (A especificar com base em 
informa•go local). Conquanto que a 
presen•a de gado possa ser prejudicial para 
a sucesso na reprodu•go dos lirnfcolas, o 
pastoreio ou o cone de ½rva 8 essencial para 
a manutent;go da estmtura da vegeta•go e 
do alimento necess,•rio para as aves. Sea 
gestgo das pastagens for efectuada 
exclusivamente pelo pastoreio, dever•o ser 
especificados nfveis mfnimos, tendo como 
refer•ncia dados resultantes de 

invesfigaq0es levadas a cabo na regigo e em 
pastagens do mesmo tipo. Em muitas 
propriedades poder• ser feito um plano de 

pastagem de forma a que as pastagens 
situadas a cotas superiores sejam utilizadas 
no infcio da 6poca, sendo o gado 
posterionnente deslocado para as zonas 
mais baixas e de importfmcia para as aves. 
(Por exemplo nas &eas mencionadas em 8., 
o pastoreio com encabeqamentos 
superiores a 2 bovinos/ha (ou equivalente) 
dever•i ser evitado durante os dois meses 

posteriores ao infcio da 6poca de 
reproduqgo dos limfcolas). 

d) O cone para feno ou ensilagem ngo dever• 
ser efecmado durante os primeiros dois 
meses da 6poca de reproduqgo dos 
lirnfcolas (de acordo com as datas locals). 
Em muitas zonas, o cone de feno 
proporciona habitat favor•vel para os 
lirnfcolas e outras aves, nidificantes e 
invemantes. Nestas &eas, o torre para feno, 
criteriosamente calendarizado, dever• ser 
encorajado em detrimento do cone para 
ensilagem. 

e) N,•o dever•o ser usados helminticidas ou 
outros produtos qufmicos que destruam a 
fauna de invenebrados dependentes dos 
excrementos do gado. 

f) A manutent;go de valas de drenagemdever• 
ser efecmada de forma a manter ou criar nas 

suas margens zonas inundadas pouco 
profundas, onde os limfcolas e outras aves 
aqu•ticas se possam alimentar. 

g) 0 apoio financeiro aos agricultores que 
reduzam a intensidade das suas pr•ticas 
agrfcolas 6 condiqgo base para a 
implementa•;go de medidas de gestfio 
adequadas hs condiq•es locals. Estas 
medidas de gestgo devergo ser 
desenvolvidas pelos organismos 
respons•veis pela Conserva•; go da gtureza e 
pelos correspondentes da Agricultura, uma 
vez consultados os especialistas no 
domfnio das necessidades de habitatpara os 
limfcolas nidificantes. 0 Wader Study 
Group poder• aconselhar no que respeita a 
estes especialistas. 

10. Dever•i ser fomecido apoio para estudoe 
monitorizat;go de monitoriza•go das pasta- 
gens hdmidas e das suas populaqOes de 
aves, para esmdos sobre as formas de as 
conservar e para a disseminaqgo dos conhe- 
cimentos adquiridos. 
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