O Sisão (Tetrax tetrax) é uma ave de médio
porte, com plumagem acastanhada,
pescoço comprido e estreito, corpo robusto
e patas alongadas. A plumagem e o
comportamento discretos proporcionam-lhe
uma excelente camuflagem, permitindo
que passe despercebido com facilidade. Na
época reprodutora os machos adquirem
uma plumagem característica, com bandas
de penas pretas e brancas no pescoço.
Ocupam um território que defendem
vigorosamente, expulsando os machos
rivais e exibindo-se em arenas, onde
executam a parada nupcial e atraem as
fêmeas. Criam no solo e as crias nascem
com penas e com a capacidade de seguir
os progenitores. Na maior parte do ano
ocorrem em bandos desde poucos
indivíduos até centenas.
Vive em meios agrícolas abertos com
poucas árvores e arbustos, onde pode ser
encontrado durante todo o ano. Depende
das planícies cerealíferas de sequeiro do
Alentejo, que proporcionam um mosaico de
searas, restolhos, pousios, pastagens e
cultivos de leguminosas, em resultado da
rotação de culturas. A planície cerealífera,

alentejo
que se assemelha às estepes originais, é
resultado da acção do Homem ao longo do
tempo. Esta situação particular criou as
condições para o aparecimento desta e de
outras espécies de aves, altamente
dependentes destes meios, vulgarmente
designadas por aves estepárias. A Abetarda,
o Cortiçol-de-barriga-preta, o Rolieiro, o
Alcaravão e a Calhandra-real são alguns dos
vizinhos do Sisão.
As alterações do habitat constituem as
principais ameaças. São de destacar a
intensificação agrícola, que tem provocado a
substituição da agricultura extensiva por
culturas intensivas de regadio e culturas
permanentes; a florestação; o abandono de
terras agrícolas; e a colisão contra linhas
eléctricas. O Sisão sofreu um declínio
acentuado desde o século XIX, entinguindose em grande parte dos países da Europa
Central e do Sul. Actualmente está restrito a
duas áreas distintas: a Leste ocorre na
Rússia e Kazaquistão e, a Oeste,
essencialmente na Península Ibérica. Em
Portugal concentra-se sobretudo no Alentejo
e está ameaçado de extinção, sendo
classificado como espécie Vulnerável.

conservação do Sisão no alentejo

o projecto

Luzerna cultivada para alimento do Sisão

resulta de uma parceria da Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)
com o Instituto da Conservação da Natureza
(ICN) e a Associação de Agricultores do
Concelho de Mourão (AACM), e conta com a
participação da Associação de Jovens
Agricultores de Moura (AJAM). É cofinanciado pelo programa comunitário LIFE Natureza (contrato LIFE02NAT/P/8476), e
iniciou-se em Outubro de 2002. O seu
principal objectivo é assegurar a
conservação das populações de Sisão no
Alentejo e de outras espécies dependentes
da planície cerealífera alentejana, através de
um conjunto de acções que serão
implementadas ao longo de quatro anos:

Desenvolver um modelo de gestão agrícola,
resultante da experimentação, em conjunto
com agricultores de Mourão e de Moura, de
práticas agrícolas benéficas para o Sisão,
mantendo o rendimento das explorações
Realizar um censo de Sisão no Alentejo, para
conhecer a sua abundância e distribuição no
período reprodutor, pós-reprodutor e Inverno
Desenvolver uma campanha de sensibilização
pública, junto dos decisores, agricultores,
escolas da região e do público em geral, com
os objectivos de divulgar o projecto e alertar
sobre a necessidade de conservar o Sisão e
outras aves dependentes da planície cerealífera
alentejana
Elaborar um Plano de Acção para a Conservação
do Sisão no Alentejo, com a colaboração dos
agricultores, da administração central e local, e
de parceiros europeus

Área de nidificação - pastagem extensiva
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No final do projecto será conhecida a
distribuição das populações de Sisão no
Alentejo e quais as medidas de gestão para as
conservar. Trabalharemos em colaboração
estreita com entidades públicas e privadas, de
modo a incorporar nos vários instrumentos de
gestão e ordenamento, as medidas necessárias
à implementação de uma estratégia nacional de
conservação do Sisão e do seu habitat agrícola.
Seara semeada recentemente

Macho de Sisão em plumagem nupcial
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