Esta Associação de Caçadores, enquanto coletividade de Vila Nova de Anha
e muito interessada na preservação da natureza, tem chamado a atenção e
promovido ações de sensibilização, tanto dos aficionados da caça, como das
instituições e da população para a necessidade da manutenção e preservação
das nossas duas principais linhas de água. Tem, ainda, dentro das suas
possibilidades, realizado ações de limpeza na ribeira de Anha, sobretudo
retirar embalagens e garrafas de plástico. De igual modo, tem procurado
sensibilizar a administração pública, a sociedade e os caçadores para a
prioridade de proteção e conservação do espaço florestal de Anha e da Rede
Natura 2000, onde temos espécies raras ou em vias de extinção. Aos
caçadores em particular que devem respeitar escrupulosamente as regras
venatórias, nomeadamente, caçar dentro do previsto no POEC-plano de
ordenamento e de exploração cinegética, respeitando as espécies, os
quantitativos e as épocas definidas legalmente. Assim sendo, temos a firme
convicção que nunca poremos em risco a existência das espécies cinegéticas
objeto de exploração. Nesse sentido, a coletividade dá particular atenção à
exploração ordenada dos recursos cinegéticos e, regulamenta com alguma
restrição as jornadas de caça. Subjacente a estes fatores importantes
desenvolve ações no terreno, tendentes a proporcionar a melhoria de
alimento e do habitat natural e, consequentemente, através delas contribuir
para o desenvolvimento destes recursos e a manutenção desta atividade. Por
fim, estamos em crer que todas estas ações se traduzem, de igual modo, em
grandes benefícios para as outras espécies silvestres.
Na página seguinte apresentamos algumas espécies protegidas, que ainda
vamos encontrando nesta Vila, mercê duma área florestal contínua, com
relativa tranquilidade e com alguma disponibilidade em alimento. Com este
texto pretendemos lembrar que também nos preocupamos com o ambiente,
chamar a atenção para a preservação da floresta que ainda nos resta,
nomeadamente a floresta nativa e por fim, mostrar alguns espécimes de
espécies protegidas que já foram mais abundantes e que nos passam
despercebidos na azáfama diária.
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FAUNA SILVESTRE
Espécies Protegidas

1- Noitibó-da-europa (Caprimulgus europaeus)
Uma das espécies estivais que ainda nos visita regularmente é o noitibó-da-europa ou
noitibó-cinzento, mais conhecido entre nós por “boa noite”. É uma pequena ave de cor
acinzentada misturada com tons de “folhas mortas”, com hábitos crepusculares, faz o
ninho no chão e alimenta-se essencialmente de insetos. Nesta Vila, podemos observála desde a Bouça Nova à Brejuinha e desde a Aguieira-Corgas ao Rodanho. Embora a
sua população seja reduzida, notamos que se tem mantido dado as observações anuais
e regulares.
Foto-http://www.avesdeportugal.info/capeur.htm

Juvenis no ninho (Brejuinha) 2018

Juvenis no ninho (Corgas) 2018
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Ninho (Corgas/Amorosa) 2018

2- Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus)
O ouriço-cacheiro é uma espécie que se encontra praticamente em todo o lado, quer
seja no campo ou nos jardins. Na nossa Vila deparámo-nos com esta lenta e graciosa
bola de picos, tanto nas hortas como no pinhal ou nos terrenos de cultivo, desde as
tomadias da Bouça Nova ao Rodanho e da Amorosa ao Vigário e à Serra Alta. Alimentase essencialmente de insetos, caracóis e lesmas, mas também, não despreza
sementes, frutos e rebentos. É deplorável ver assiduamente esta criatura ser esmagada
nas nossas estradas. Seria muito benéfico repensar o modo de construção das novas
vias de comunicação.

Veiga de Anha (Rodanho) 2019

Veiga de Anha (E.N. 13-3) 2019

3- Sardão ou Lagarto-ocelado (Lacerta lepidus ou Timon lepida)
Este sardão de cor verde e tons
cinzentos com ocelos laterais escuros e
por vezes azulados com orla preta, é dos
maiores do nosso País. É bastante
robusto, tem cabeça forte, alimenta-se de
insetos, caracóis e lesmas, fruta, ovos e
vegetais. Na nossa Terra encontramos
este vistoso lagarto na orla dos campos
ou das tomadias, desde a Bouça Nova à
Argaçosa (Rodanho) e também, na orla
Veiga de Anha - 2019
das dunas marítimas desde a Amorosa à
foz da Ribeira de Anha. Notamos que a população tem diminuído, pois cada vez se
vêm menos.
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4- Lagarto-de-água ou Sardão-de-cabeça-azul (Lacerta schreiberi)
Este lagarto de tamanho pequeno vive perto
de locais com água, o macho tem cor de
tons esverdeados e amarelados e os pontos
negros relativamente uniformes, tem a
cabeça azul, as fêmeas têm cores mais
discretas,
alimenta-se
de
pequenos
invertebrados como as moscas, os
escaravelhos, os gafanhotos e as aranhas.
Encontra-se atualmente ameaçado pela
perda de habitat. Nesta Vila podemos
observá-lo, ainda, nos terrenos da veiga de
Anha desde a Bouça Nova ao Rodanho.
Ribeira de Anha (Rodanho) -2019

5- Guarda-rios (Alcedo atthis)
O Guarda-rios está presente em Vila
Nova de Anha, ao longo da Ribeira e
do seu afluente, desde a Medonha, ao
Campo de Baixo e à Marriqueira, do
Rodanho até à foz da Ribeira de Anha.
Não é muito abundante, no entanto,
quem estiver atento ao longo destes
cursos de água, poderá deparar-se
com o voo rasante e veloz desta
pequena e linda ave.
Foto-http://www.avesdeportugal.info/alcatt.html

3- Frango-d’água (Rallus aquaticus)
O Frango-d’água é uma ave aquática de
rara observação, no entanto, com alguma
persistência e paciência, podemos ter a
sorte de levantar esta ave fugidia. Na
nossa Terra encontra-se nos sítios
húmidos do Campo de Baixo e da
Marriqueira, ao longo da Ribeira de Anha
e do seu afluente desde a Veiga até à foz.
Foto-http://www.nature-pictures.org/pt/collection
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