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Águia-Caçadeira (ou Tartaranhão-
Caçador)

SEGUNDO TÍTULO

Estatuto de Conservação

National (Cabral et al. 2005): EN (Em Perigo)

Global (UICN 2004): LC (Pouco preocupante)

Estima-se um declínio 
populacional de 80%, 
apenas nos últimos 10 

anos



Águia-Caçadeira
Circus pygargus (Linnaeus 1758)

• Migrante estival (Época reprodutiva);

• Maturação sexual aos 3 anos de idade;

• Faz os ninhos no chão, geralmente em

trigo e aveia, entre outros (algumas

populações utilizam matos rasteiros);

Distribution of the species in Portugal – with 2 critically 
important areas for its conservation



Águia-Caçadeira
• Depende quase exclusivamente

de culturas agrícolas para

alimentação e reprodução;

• As posturas são realizadas em

Abril ou Maio; 

• O período de incubação são de 29 

dias (muito variável)



Águia-Caçadeira
Beneficia os agricultores e os ecossistemas

• Assegura a manutenção dos serviços de 

ecossistemas;

• Excelente caçador e aliado no controlo de 

pragas agrícolas;

• Alimenta-se de pequenos roedores, répteis, 

insectos e pequenas aves;  

• Os agricultores desempenham um papel

fundamental na sua protecção.

Durante a época de reprodução pode
ingerir mais de 1000 animais

prejudiciais as culturas agrícolas



Águia-Caçadeira
Espécie muito associada a produção de cereais, sobretudo de produção tradicional. 

Muito afectada quer pelo abandono agrícola, como pelas alterações culturais.



Ninhos no Solo acarretam 
muitos perigos

• Ceifas 
precoces

• Predadores 
Naturais



Águia-Caçadeira – Objectivos

Censo nacional da 
população de águia-

caçadeira

Compreender a 
problemática de 

conservação da espécie em 
pastagens e cultivos de 

cereais

Ações de salvamento em 
áreas de produção 

cerealífera

Caraterizar a avifauna 
dependente  das searas

Rede de proprietários 
“Amigos da águia-

caçadeira”

Educação e sensibilização

Campanha de marketing 
para consumidores



Trabalhos de Campo

• Prospecção e monitorização das 
colónias;

• Contacto com os proprietários;
• Monitorização da época de ceifa;
• Monitorização dos ninhos;



Trabalhos de Campo

• Resgate de ovos;
• Protecção de Ninhos;
• Incubação
• Aclimatização;
• Marcação e seguimento



Águia-Caçadeira – Resultados 
Preliminares Nordeste Transmontano

• 11 colónias identificadas

• 29 ninhos localizados
Colónias e ninhos

• 44 ovos recolhidos

• 22 ovos eclodidos 
Ovos recolhidos e 

incubados

• 3 ninhos protegidos Protecção de ninhos

• 25 crias devolvidas a Natureza 
(Hacking)

Jaula de 
Aclimatização

• 10 Indivíduos marcados com GPS 
e 28 anilhados

Marcação e 
seguimento

• Mais de 40 quadrículas cobertas 
(10Km*10Km)

Censo Nacional



Águia-Caçadeira e Os Cereais
A Águia- Caçadeira depende em grande parte das culturas 

cerealíferas

• Na época de reprodução de 2022 apenas 10% dos 
ninhos identificados não se encontravam em culturas 
cerealíferas no Nordeste Transmontano  - No entanto 
apenas 14% dos ninhos se encontravam em culturas 
dedicadas a grão

• No Alentejo julga-se que a dependência da espécie 
pelas culturas cerealíferas ronde os 100%.



Águia-Caçadeira e Os Cereais
A Águia- Caçadeira depende em grande parte das 

culturas cerealíferas

• A maioria dos casais no Nordeste utiliza parcelas cuja 
finalidade é a fenagem, o que representa uma outra 
problemática para a espécie;

• O aumento de parcelas dedicadas a produção de grão 
iria beneficiar a espécie;

• A utilização de variedades cujo ciclo seja adequado ao 
ciclo reprodutor da espécie, evitaria a destruição dos 
ninhos ( como o trigo barbela).



Os Agricultores estão na Linha da Frente da 
Conservação da Águia Caçadeira
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Os Agricultores estão na Linha da Frente da 
Conservação da Águia Caçadeira



- Oportunidades

- Colaboração entre 
Agricultores e outros 
sectores

- Certificação e Qualidade
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