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RESUMO - Por forma a conhecer a situação dos efectivos nidificantes de Águia-sapeira Circus
aeruginosus em Portugal, o Instituto da Conservação da Natureza organizou um recenseamento
nacional em 1998. Durante o recenseamento, foram detectados 70 a 75 casais de Águia-sapeira, a
grande maioria dos quais em quatro complexos de zonas húmidas da costa ocidental portuguesa.
Comparando os dados obtidos com informação relativa ao período 1990-1994, verificou-se um claro
incremento dos efectivos nidificantes. O mesmo não aconteceu com a área de distribuição, semelhante à
observada em 1978-84 e 1990-94. A espécie nidificou quase exclusivamente em manchas de vegetação
palustre, em que o Caniço Phragmytes australis é a espécie dominante (87,7% dos casais
controlados). Foram calculados diversos parâmetros reprodutores – dimensão da ninhada, taxa de voo,
êxito reprodutor e produtividade – os quais, comparando com os resultados de outros estudos efectuados
noutras regiões da Europa, se revelaram particularmente baixos. Ainda assim, estes parâmetros são
relativos a uma única época de nidificação, manifestamente insuficiente para caracterizar a capacidade
reprodutora dos efectivos nacionais. 

THE STATUS OF MARSH HARRIER CIRCUS AERUGINOSUS IN PORTUGAL: THE BREEDING

POPULATION SURVEY (1998). In order to update the estimate of  the breeding population of  Marsh
Harrier Circus aeruginosus in Portugal, the “ICN - Instituto da Conservação da Natureza”
organized a national survey in 1998. A total of  70 to 75 pairs were surveyed, mostly in four wetland
complexes in the Portuguese occidental coast. Comparing the results of  this survey with those of  the
previous one (1990-1994), a clear increase in the number of  breeding pairs was detected. Nevertheless,
the distribution area was similar to that observed in previous surveys (1978-84 and 1990-94). In
Portugal, the species breeds almost exclusively in marsh areas, in which the Reedbed Phragmytes
australis is the dominant species (87.7% of  the controlled pairs). Data on a number of  reproductive
parameters were collected, brood size, fledging success, reproductive success and productivity. The values
obtained were low when compared to other studies made elsewhere in Europe.
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A Águia-sapeira Circus aeruginosus é uma espécie
que nidifica numa vasta área do Paleárctico (Del
Hoyo et al. 1994). As estimativas populacionais mais
recentes apontam para que na Europa nidifiquem
93.000 a 140.000 casais, tendo esta espécie o
estatuto de conservação de “Secure” (BirdLife

International 2004). Em Portugal, de acordo com o
“Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal”, a
população nidificante de Águia-sapeira tem o
estatuto de conservação Vulnerável (Almeida et al.
2005). No início da década de 1980, estimou-se a
existência de 30 a 40 casais nidifcantes de Águia-



sapeira (Rufino et al. 1985), existindo ainda uma
estimativa algo mais optimista que refere a
existência de 40 a 50 casais no período 1978-84
(Rufino 1989). Mais tarde, Fernandes et al. (1995)
estimaram que em Portugal deveriam existir 38 a 49
casais nidificantes, com base em dados recolhidos
entre 1990 e 1994.

Com o objectivo de obter informação rigorosa
sobre a situação da Águia-sapeira em Portugal,
nomeadamente, dimensão, tendência e distribuição
dos efectivos, habitat de nidificação e parâmetros
reprodutores, o Instituto da Conservação da
Natureza organizou, em 1998, um recenseamento
nacional dos efectivos nidificantes. Esta informação
assume particular relevância previamente à
publicação do "Novo Atlas das Aves que Nidificam
em Portugal", pois permitirá efectuar uma análise
mais fiável das tendências temporais e espaciais
actuais.

MÉTODOS

De acordo com dados previamente recolhidos e
informação publicada (Rufino 1989, Costa et al.
1993, Farinha & Trindade 1994, Fernandes 1995,
Fernandes et al. 1995), foram seleccionadas as
seguintes áreas de amostragem: Vale do Minho e
Estuário do Coura, Barrinha de Esmoriz, Ria de
Aveiro, Pateira de Fermentelos, vale do Baixo
Mondego, Estuário do Tejo, Vale do Caia, Estuário
do Sado, Lagoa de Albufeira, Lagoa de Melides,
Lagoa de Santo André, Lagoa da Sancha, Ribeira de
Moinhos, Lagoa dos Patos, Paul de Budens, Ria de
Alvor e Estuário do Arade, Salgados de Espiche,
Caniçal de Vilamoura, Ludo, Salgados de Faro,
Sapal e Salgados de Castro Marim. 

A detecção de casais e ninhos foi efectuada
entre Fevereiro e Junho de 1998 e baseou-se na
utilização de pontos de observação localizados em
locais com a melhor visibilidade possível sobre
áreas com pelo menos algum habitat potencial para
a nidificação desta espécie. No caso de alguns dos
mouchões do Estuário do Tejo, essa prospecção foi
efectuada recorrendo ao auxílio de uma embarcação
a motor.

Os critérios utilizados para a classificação de
casais foram: a) casais confirmados - ninho com
juvenis ou ovos; ninho usado recentemente (ou
cascas de ovos do ano); juvenil que deixou o ninho

recentemente (com plumagem incompleta); fêmea
adulta ou casal construindo o ninho (transporte de
material); casal em parada nupcial; passagem de
presas; “entradas” e ”saídas” sistemáticas para o
mesmo local em habitat típico de nidificação (pelo
menos duas observações entre Abril e Junho, com
pelo menos um mês de intervalo); b) casais
possíveis - macho em parada nupcial; ave
frequentando habitat típico de nidificação (pelo
menos uma observação em Maio ou Junho).
Apenas foram considerados como trios poligínicos,
os casos em que se pôde confirmar a existência de
comportamentos nupciais entre o macho e as duas
fêmeas. Nestes casos, para efeitos de cálculo da
estimativa populacional, parâmetros reprodutores e
caracterização do habitat no local de nidificação,
considerou-se que cada trio equivalia a dois casais.

A identificação da mancha onde se encontrava
cada ninho foi efectuada através da realização de
diversas observações, que normalmente incluíram
“entradas” e ”saídas” sistemáticas da fêmea de
determinado local. De forma a caracterizar a
mancha de vegetação, avaliou-se a sua área
(estimada visualmente no terreno e por vezes com
o apoio de fotografia aérea) e identificaram-se as
espécies vegetais predominantes. Relativamente à
representação da distribuição dos casais nidifi-
cantes, antes da comparação da distribuição com a
obtida por Rufino (1989) e para minimizar os erros
de leitura decorrentes de diferentes meto-dologias
aplicadas, converteu-se a informação obtida de
acordo com os critérios de nidificação propostos
por aquele autor. 

Os parâmetros reprodutores foram obtidos
através da monitorização da nidificação de 50 casais
e de cinco trios políginicos, definindo-se como: a)
Taxa de voo – número de juvenis voadores por
casal com sucesso reprodutor (Cheylan 1981); b)
Êxito reprodutor - percentagem de casais com
sucesso reprodutor (pelo menos um juvenil voador)
e; c) Produtividade - número de juvenis voadores
por casal controlado (Postupalsky 1974). As
ninhadas foram quantificadas através de diversas
observações de entrega de presas dos adultos aos
jovens. Desde já se assume alguma sub-estimação
dos parâmetros reprodutores, consequência de não
se ter considerado o número de juvenis imedia-
tamente após a saída do ninho ou mesmo alguns
dias antes de empreenderem os primeiros voos,
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conforme recomendado por Steenhof  (1987) para a
generalidade das espécies de aves de rapina. Neste
caso particular, a inacessibilidade da maioria dos
ninhos obrigaria à abertura de trilhos, o que é muito
pouco recomendável, pois facilitaria o acesso a
possíveis predadores. Assim sendo optou-se por
considerar como juvenis voadores, todos aqueles
que tenham empreendido os primeiros voos recen-
temente. Deste modo, menospreza-se alguma
mortalidade, por vezes considerável, nos primeiros
dias fora do ninho (Newton 1979).

RESULTADOS

Dimensão e tendência dos efectivos nidificantes

Durante a época de nidificação de 1998, foram
detectados 70 casais de Águia-sapeira, admitindo-se
a existência de mais cinco casais, classificados como
possíveis (Tabela 1). Cerca de 91% dos casais
confirmados encontravam-se em quatro zonas
húmidas: Estuário do Tejo, Ria de Aveiro, Estuário

do Sado e vale do Baixo Mondego. Para além destas
quatro áreas, existiam casais instalados na Barrinha
de Esmoriz, Pateira de Fermentelos, Lagoa de
Albufeira, Lagoa de Santo André, Ribeira de
Moinhos e Sapal de Castro Marim. Comparando os
resultados obtidos em 1990-94 (Fernandes et al.
1995) com os de 1998, verifica-se um claro
incremento populacional, de 53,1%, no valor
máximo das estimativas apresentadas, registando-se
um aumento de 84,2% do número de casais confir-
mados. O incremento populacional verificado,
ocorreu pelo menos em três das áreas mais
importantes de nidificação de Águia-sapeira -
Estuário do Tejo, Ria de Aveiro e Estuário do Sado.
O núcleo nidificante no vale do Baixo Mondego
não apresentou uma tendência tão marcada.
Relativamente às outras áreas de nidificação, na
Lagoa de Santo André e na Pateira de Fermentelos,
mantém-se um casal nidificante em cada, tendo-se
registado a existência de um casal na Lagoa de
Albufeira, outro na Ribeira de Moinhos e outro em
Castro Marim, o que não acontecera em 1990-94

Figura 1. Distribuição dos efectivos nidificantes de Águia-sapeira em Portugal (cartas topográficas 1/50.000): 1978-
84 (Rufino, 1989), 1990-94 (adaptado de Costa et al. 1993, adaptado de Fernandes et al. 1995, adaptado de Fernandes
1995 e informação não publicada) e 1998 (presente estudo) (mapas A1, A2 e A3) e distribuição dos efectivos
nidificantes de Águia-sapeira em Portugal (UTM 10x10 Kms) em 1998 (mapa B). / Figure 1. Marsh Harrier Portuguese
breeding population distribution (topographic maps 1/50.000): in 1978-84 (Rufino, 1989), 1990-94 (adapted from Costa et al. 1993,
adapted from Fernandes et al. 1995, adapted from Fernandes 1995 and unpublished data) and 1998 (this study) (maps A1, A2 and A3)
and Marsh Harrier Portuguese breeding population distribution (UTM 10x10 Kms) in 1998 (map B).
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(Fernandes et al. 1995). No que respeita às áreas
para as quais existiam indícios não confirmados de
presença de um casal em 1990-94, foi detectado um
casal na Barrinha de Esmoriz, não tendo sido
possível obter quaisquer indícios de presença de

casais em Castro Verde. De resto, para esta área,
visitada por diversas vezes por outros ornitólogos
no decorrer de outros estudos, não foram
efectuados esforços de prospecção específicos.
Apenas em cinco situações – quatro na Ria de
Aveiro e uma no vale do Baixo Mondego - foi
possível confirmar políginia (macho acasalando
com duas fêmeas), fenómeno bem conhecido nesta
espécie (e.g. Thiollay 1970, Schipper 1978). 

Distribuição

Os efectivos nidificantes de Águia-sapeira
distribuem-se ao longo da faixa costeira ocidental
de Portugal, entre a Barrinha de Esmoriz e Castro
Marim (Figura 1). A distribuição dos efectivos
nidificantes foi relativamente semelhante à registada
em 1978-84 (Figura 1), particularmente se
excluirmos alguns registos de “nidificação possível”
no Ribatejo e Estremadura, então obtidos por
Rufino (1989), e que provavelmente correspondiam
a observações de indivíduos não reprodutores
(Rufino com. pess.). Relativamente a 1978-84,
observou-se porém um claro aumento do número
(de 5 para 10) e da percentagem (de 31,3% para
76,9%) de cartas com “nidificação confirmada”.
Comparando os dados obtidos em 1998 com os
conseguidos durante o período de 1990-94 (Figura
1), verificou-se um incremento do número de cartas
com “nidificação confirmada” (de 7 para 10). Já
quanto à percentagem de cartas que atingiram
aquele critério observou-se apenas um ligeiro
incremento (de 70,0% para 76,9%). Os 70 casais
confirmados distribuem-se por 25 quadrículas
UTM 10x10 Kms. Em 52,0% destas quadrículas foi
recenseado apenas um casal confirmado. No
Estuário do Tejo e na Ria de Aveiro localizam-se as
quadrículas com maior número de casais confir-
mados, respectivamente, 13 e 11.

Habitat de nidificação

A maior parte dos ninhos (87,7% de um total de
65 ninhos) ocorreram em manchas dominadas por
Caniço Phragmites australis (Tabela 2). A maioria
destes ninhos (57 ninhos) encontravam-se em
manchas exclusivamente formadas por Caniço,
enquanto que as restantes manchas eram também
constituídas por Salgueiro Salix sp., Junco Juncus sp.

Área geográfica /
Geographical area

Número de casais /
Number of  pairs

1990/94 1998
Barrinha de Esmoriz 0-1 1

Ria de Aveiro 11 17-18

Baixo Vouga 9 11-12

Ovar 2 5

Boco 0 1

Pateira de Fermentelos 1 1

Baixo Mondego 5-8 8-9

Paul de Madriz 1-2 2

Estuário do Mondego 2 2

Paul de Arzila 1-2 1

Paul do Taipal 1-2 2

Pedrógão do Pranto 0 1

Quinta da Foja 0 0-1

Estuário do Tejo 14-20 29-32

Mouchão de Alhandra 1 1

Mouchão da Póvoa 5-6 9-10

Mouchão do Lombo 3-4 6-7

Mouchão das Garças 0-3 2-3

Rio Sorraia 3-4 6

Pancas 0 2

Península do Montijo 2 2

Paul da Barroca d’Alva 0 1

Lagoa de Albufeira 0 1

Estuário do Sado 6 10

Lagoa de Santo André 1 1

Ribeira de Moinhos 0 1

Castro Verde 0-1 0

Castro Marim 0 1

Total nacional 38-49 70-75

Tabela 1. Número de casais de Águia-sapeira (Circus
aeruginosus) recenseados em Portugal em 1990-94 (Costa et
al. 1993, Fernandes et al. 1995) e 1998 (presente estudo).
/ Table 1. Number of  pairs of  Marsh Harrier (Circus
aeruginosus) surveyed in Portugal in 1990-94 (Costa et al.
1993, Fernandes et al. 1995) and 1998 (this study).

RECENSEAMENTO DE ÁGUIA-SAPEIRA EM PORTUGAL (1998)6



ou Tamargueira Tamarix sp. Os restantes ninhos
foram encontrados em manchas dominadas por
Silva Rubus sp., Tabua Typha sp. ou Junco Juncus sp.
No que respeita à área da mancha de caniçal onde
se encontraram os 57 ninhos dos casais confir-
mados neste tipo de habitat, em 89,5% dos casos o
ninho localizou-se numa mancha de área não
superior a 50 ha. Em apenas 5,3% dos casos o
ninho se situou em caniçais com mais de 100 ha
(Figura 2).

Parâmetros reprodutores

A grande maioria das ninhadas tinham um ou
dois juvenis voadores (83,3%, Tabela 3), tendo a
maior ninhada 5 juvenis voadores. De entre as
principais áreas de nidificação, registou-se a
produtividade mais elevada na Ria de Aveiro e no
Baixo Mondego e a mais baixa nos estuários do
Tejo e do Sado. Em grande medida, foi também
esta a tendência observada em relação ao êxito

Tabela 2. Número de ninhos conhecidos por espécie vegetal dominante no local de nidificação. / Table 2. Number of
nests by dominant vegetation cover close to each breeding area.
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Área geográfica / Geographical
area

Nº. de ninhos /
No. nests

Espécie vegetal dominante / Dominant vegetation cover

P. australis
(%)

Rubus sp.
(%)

Typha sp.
(%)

Juncus sp.
(%)

Ria de Aveiro 17 17
(100%) 0 0 0

Baixo Mondego 8 7
(87,5%) 0 0 1

(12,5%)

Estuário do Tejo 28 24
(85,7%)

3
(10,7%)

1
(3,60%)

0
(0%)

Estuário do Sado 10 7
(70,0%)

1
(10,0%)

2
(20,0%)

0
(0%)

Lagoa de S. André 1 1
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Ribeira de Moinhos 1 1
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Total nacional 65 87.7 6.2 4.6 1.5

Figura 2. Número de ninhos dos
casais conhecidos por classe de área
de caniçal / Figure 2. Number of
known pair nests per class of  Reedbed
area.



reprodutor (Tabela 4). Entre os cinco trios
políginicos detectados, dois obtiveram juvenis
voadores procedentes das duas ninhadas e três de
apenas uma ninhada. 

DISCUSSÃO

Dado o elevado esforço de prospecção
efectuado, cremos que o número de casais não
detectados seja exíguo. Também se assume que o
incremento observado entre o período de 1990-94
e 1998 correspondeu a um aumento real do número
de casais, dado serem conhecidos os elevados
esforços de detecção de casais efectuados em

ambos os recenseamentos. O valor desse
incremento deverá encontrar-se mais próximo da
variação do valor máximo das estimativas
apresentadas (ca. 53%), do que da variação do
número de casais confirmados (ca. 84%), dado que,
em 1998, para cada hipótese de nos encontrarmos
perante um casal, existiu uma particular
preocupação em obter observações que, pelo
menos, confirmassem a sua existência. Considera-
se possível que o número de trios políginicos fosse
superior, nomeadamente no Estuário do Tejo e Ria
de Aveiro. A confirmação da existência de mais do
que uma fêmea para um macho reprodutor foi
particularmente difícil, dada a dificuldade em

RECENSEAMENTO DE ÁGUIA-SAPEIRA EM PORTUGAL (1998)8

Tabela 3. Número de casais com êxito reprodutor de acordo com a dimensão da ninhada. Valores percentuais entre
parênteses. / Table 3. Number of  pairs with breeding sucess in relation to brood size. Percentages in brackets.

Área geográfica /
Geographical area

Nº fêmeas
reprodutoras /

No. breeding
females

Dimensão da ninhada / Brood size

1 2 3 4 5

Ria de Aveiro 13 1 11 1 0 0

Baixo Mondego 5 1 3 1 0 0

Estuário do Tejo 11 6 2 1 1 1

Estuário do Sado 5 3 2 0 0 0

Lagoa S. André 1 0 1 0 0 0

Ribeira de Moinhos 1 0 0 1 0 0

Total nacional 36 11
(30,5%)

19
(52,8%)

4
(11,1%)

1
(2,8%)

1
(2,8%)

Área geográfica / Geographical area Taxa de voo / Fledgling
success

Êxito reprodutor /
Breeding success

Produtividade /
Productivity

Ria de Aveiro 2 (n=13) 76.50% (n=17) 1.53 (n=17)

Baixo Mondego 2 (n=5) 62.50% (n=8) 1.25 (n=8)

Estuário do Tejo 2 (n=11) 40.70% (n=27) 0.82 (n=27)

Estuário do Sado 1.4 (n=5) 50.00% (n=10) 0.7 (n=10)

Lagoa de S. André 2 (n=1) 100.00% (n=1) 2 (n=1)

Ribeira de Moinhos 3 (n=1) 100.00% (n=1) 3 (n=1)

Total nacional 1,94 ± 0,89 (n=36) 56.30% (n=64) 1,09 ± 1,18 (n=64)

Tabela 4. Taxa de voo, êxito reprodutor e produtividade em cada área geográfica. / Table 4. Fledgling success, breeding
success and productivity in each geographical area..



separar estas fêmeas de outras pertencentes a
outros casais ou de indivíduos não-reprodutores.

O incremento do número e percentagem de
cartas com “nidificação confirmada” entre 1990-94
e 1998 e, muito especialmente, entre 1978-84 e
1994, decorreu provavelmente do esforço de
prospecção efectuado, especialmente dirigido para
esta espécie, não sendo de crer que se tenham
verificado variações significativas da área de
distribuição da espécie em Portugal, entre 1978-84
e 1998. Assim, a tendência da área de distribuição é
aparentemente de estabilidade (Figura 1), contraria-
mente à tendência de incremento observada no
número de casais nidificantes. 

A distribuição das manchas de caniçal existentes
no final da década de 1970 (segundo Teixeira 1981),
é basicamente a mesma que a existente no final do
século XX, ainda que os seus estados de conser-
vação possam, nalguns casos, ter sofrido alterações
significativas. A distribuição dos efectivos nidifi-
cantes de Águia-sapeira, tanto em 1978-84 como
em 1998, coincide com as principais manchas de
caniçal das zonas húmidas da costa ocidental
portuguesa, uma vez mais realçando a importância
que os caniçais apresentam para a Águia-sapeira em
Portugal. A tendência de estabilidade da área de
distribuição dos efectivos nidificantes de Águia-
–sapeira em Portugal poderá dever-se, em grande
medida, à estabilidade do caniçal no nosso país.
Relativamente às maiores manchas de caniçal, a
Águia-sapeira encontra-se apenas ausente como
nidificante nos caniçais do Minho e Coura. Regista-
–se ainda a quase total ausência da espécie como
nidificante nas zonas húmidas costeiras a sul do
Estuário do Sado.

A utilização predominante de caniçais por casais
de Águia-sapeira para a edificação do ninho já foi
referida, para o nosso país, por outros autores
(Costa et al. 1993, Fernandes 1995, Fernandes et al.
1995). Em Portugal, os casais de Águia-sapeira
instalam os seus ninhos em manchas de caniçal
relativamente extensas, pelo menos quando
comparadas com as utilizadas em algumas regiões
espanholas. Por exemplo, na região de Palencia a
maioria dos casais nidifica em manchas de
vegetação palustre com menos de 1 ha (Fernando
Jubete com. pess.). Apesar de aquela ser a norma no
nosso país, exceptuam-se algumas regiões, em
particular o Estuário do Sado, onde diversos casais

nidificam em manchas de caniçal relativamente
pequenas e/ou estreitas, dada a escassez de locais
mais propícios para construírem o ninho. Desta
situação, resulta que os seus ninhos se tornam
particularmente vulneráveis aos predadores e à
perturbação, com consequências prováveis nos
parâmetros reprodutores. Outros casos existem,
como o observado no vale do Baixo Mondego, em
que, apesar das manchas existentes serem
relativamente extensas, estas são escassas, pelo que
a sua conservação será fundamental para a nidifi-
cação dos casais aí existentes.

A taxa de voo obtida (1,94) foi extremamente
baixa, quando comparada com valores obtidos
noutros países europeus como, por exemplo, os
referidos em López (1991), relativos a nove estudos
sobre a ecologia de reprodução desta ave de rapina.
Dos referidos por aquele autor, apenas em 1971-76,
na antiga Alemanha Federal, se observou um valor
ligeiramente inferior (1,86). De resto todos os
valores se situaram muito acima do obtido em
Portugal na época de nidificação de 1998. O Êxito
reprodutor (56,3%) foi também muito baixo
quando comparado com os valores obtidos por
López (1991). Este autor, refere valores entre 66%
(Alemanha Federal, 1971-76) e 97% (Holanda,
1959-76), para oito estudos sobre a ecologia da
reprodução de Águia-sapeira em diversos países
europeus. O êxito reprodutor foi particularmente
baixo nos estuários do Tejo e Sado, onde,
respectivamente, 40,7% e 50,0% dos casais conhe-
cidos não produziram qualquer juvenil voador
(Tabela 4). Como consequência directa, a produ-
tividade foi extremamente baixa quando comparada
com a dos estudos acima referidos. O valor de 1,09
representa menos de metade do mais baixo valor
apresentado por López (1991): 2,21 na Holanda em
1959-76. 

Não é fácil a interpretação de tão baixos valores
dos parâmetros reprodutores calculados, em
particular porque foram recolhidos durante apenas
uma época de nidificação. Em 1998 choveu quase
sistematicamente até ao final de Maio, o que, em
associação com factores de perturbação, terá
provavelmente afectado as produtividades de
muitos casais de Águia-sapeira, originando perdas
de posturas, crias e ninhadas. Assim, é possível que
para estes valores tenha contribuído o facto deste
trabalho se ter efectuado numa época de nidificação
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em que a pluviosidade foi extraordinariamente
elevada. Em alguns casos a forte perturbação
humana causada por actividades agrícolas, durante a
fase de construção do ninho e o período de
incubação, foi a provável causa do insucesso
reprodutor (um ninho no vale do Baixo Mondego,
três a cinco ninhos no Estuário do Tejo e um ninho
no Estuário do Sado). 

A contaminação da cadeia trófica por produtos
organoclorados e metais pesados é, reconhe-
cidamente, um factor que origina baixos parâmetros
reprodutores em diversas populações de falco-
niformes (e.g. Newton & Bogan 1974, Newton
1979). López (1991) sugere que os elevados níveis
de metais pesados em ovos de Águia-sapeira,
colectados entre 1982 e 1984 em Espanha, tiveram
um efeito negativo nas produtividades daquela
espécie. No caso particular dos “núcleos nidi-
ficantes” portugueses de Águia-sapeira, não é de
excluir a hipótese da contaminação química ser a
origem de tão baixos parâmetros reprodutores,
visto todos os principais núcleos se situarem em
áreas fortemente industrializadas e/ou agricultadas
(p. ex. com arrozais de regadio), com práticas que
recorrem a elevadas quantidades de pesticidas,
ainda que não exista informação quantitativa sobre
esta questão. No entanto, e conforme já salientado
anteriormente, os dados apresentados referem-se
apenas a uma época de nidificação. Sendo assim,
esta e outras hipóteses, que procurem explicar tão
baixos parâmetros reprodutores, são somente
meras possibilidades, que apenas poderão ser
fundamentadas através da monitorização dos casais
durante um maior número de épocas de reprodução
e da realização de estudos mais aprofundados (p. ex.
análise de contaminantes). 
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NUMBERS, BEHAVIOUR AND ORIGIN OF

MEDITERRANEAN GULLS LARUS MELANOCEPHALUS

WINTERING ALONG THE WEST COAST OF

SOUTHERN PORTUGAL
MARTIN POOT1 & RENAUD FLAMANT2

1Bakelbos 34, 4101 KH, Culemborg, The Netherlands, mjmpoot@hetnet.nl / 2Olmstraat 23, B-1040 Brussels, Belgium,
Renaud.Flamant@skynet.be (contact for colour ring programmes on Mediterranean Gulls)

SUMMARY - Several thousands of  Mediterranean Gulls Larus melanocephalus were observed
in the winters of  2004/2005 and 2005/2006 at two sites of  the West coast of  Southern Portugal.
Along the Lisbon coast (Guincho-Cascais-Estoril-Parede, west of  Lisbon) a maximum of  6,000
birds was observed and along the Alentejo coast at least 1,000 birds were present in the Mira river
mouth, near Vila Nova de Milfontes. With an unknown, but probably considerable number of  birds
wintering along the Algarve coast, the total number of  birds wintering in Portugal south of  Cabo da
Roca is estimated at a minimum of  7,000-8,000 birds. This estimate is six times higher than the
previous estimate in the nineties of  1,200 wintering birds. This increase is likely explained by the
increase of  the breeding population in Western and Central Europe. Behavioural observations suggest
that along the Lisbon coast the birds mainly feed offshore. A substantial proportion of  the birds (up
to 4,000 birds) fed on the outflow of  an offshore sewage exit west of  Cascais, but birds also foraged
on natural prey (along front lines). Whether fishery discards is an important food source far offshore,
like it is in the Mediterranean, is unknown. Sightings of  colour ringed birds indicate that birds came
from Belgium, the Netherlands and France with a small proportion coming from other countries
(ranging from North-western Europe to as far east as the Ukraine). A low re-sighting rate of
individual colour ringed birds suggests that a very high number of  ringed birds wintering in Portugal
remained unnoticed so far. While the total number of  Mediterranean Gulls demonstrates that the
Portuguese coast south of  Cabo da Roca is the most important known wintering site along the
European and North-African Atlantic coast, the first data gathered from colour ring readings highlight
the importance of  this area as a wintering ground for the Mediterranean Gulls that breed in North-
western Europe.

ABUNDÂNCIA, COMPORTAMENTO E ORIGEM DAS GAIVOTAS-DE-
–CABEÇA-PRETA LARUS MELANOCEPHALUS QUE INVERNAM AO LONGO DA
COSTA OCIDENTAL NO SUL DE PORTUGAL - Foram observados milhares de
indivíduos de Gaivota-de-cabeça-preta Larus melanocephalus nos Invernos de 2004/2005 e
2005/2006 em dois locais da costa ocidental do sul de Portugal. Na costa ocidental de Lisboa, situada
entre o Guincho e a Parede, foram registados um máximo de 6000 indivíduos e pelo menos 1000
indivíduos foram detectados na foz do Rio Mira, perto de Vila Nova de Milfontes. Considerando que
existe uma grande probabilidade de um elevado número de aves desta espécie invernarem ao longo da
costa Algarvia, a estimativa mínima de Gaivotas-de-cabeça-preta invernantes em Portugal, a sul do
Cabo da Roca, é de 7000 a 8000 aves. Esta estimativa é 6 vezes superior à estimativa anterior de
cerca de 1200 aves invernantes. Este aumento está provavelmente relacionado com um aumento de
população nidificante na Europa Central e Ocidental. Foram igualmente efectuadas observações
comportamentais que sugerem que ao longo da costa de Lisboa as Gaivotas-de-cabeça-preta se
alimentam preferencialmente em mar alto. A maior parte destas aves (até um máximo de 4000
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Since a long time the main breeding ground of  the
Mediterranean Gull Larus melanocephalus is on the
North-western coast of  the Black Sea (Ukraine), with
several other important colonies in Turkey, Greece
and Italy (Burger & Gochfeld 1996, Snow & Perrins
1998). In the 50’s-70’s the species showed a
spectacular colonisation of  Central and North-
western Europe, progressively from the east to the
west and shows an ongoing increase since then
(Meininger & Bekhuis 1990, Hoogendoorn et al. 1999,
Cadiou et al. 2004, Bijlsma et al. 2004). The current
population estimates for North-western Europe
(Ireland, United Kingdom, NW-France, Belgium, The
Netherlands, Germany, Denmark), Central Europe
(Switzerland, Austria, Czech Republic, Poland,
Slovakia, Hungary, Serbia, Romania, and Bulgaria) and
Mediterranean Europe (Spain, SE-France, Italy,
Greece and Turkey) are respectively around 4,100, 800
and 11,000 breeding pairs (BirdLife International
2005, Cadiou et al. 2004, van Dijk et al. 2006, Mitchell
et al. 2004). The estimates of  the eastern population
for the Ukraine, including also Russia (and minor
numbers in Azerbaijan) are larger and range from
several 10,000s up to 300,000 (Mitchell et al. 2004,
BirdLife International 2005), but there are doubts over
whether the size of  this part of  the breeding
population is as large as indicated by the upper limit of
these estimates (Wetlands International 2006).

The winter distribution of  Mediterranean Gulls
along the Atlantic coasts of  Western Europe and
North-west Africa, and along the Mediterranean coast
is being studied by various independent but closely
related/coordinated colour ringing programmes.
These studies have indicated that most birds
originating from the Black and Mediterranean Sea
winter along the Mediterranean coast of  Spain,

Tunisia, and Morocco (Baccetti & Smart 1999, Burger
& Gochfeld 1996, Shevareva 1955, Snow & Perrins
1998), with some birds crossing the European
continent and reaching the Atlantic coast of  Europe
(Shevareva 1955, Flamant et al. 2003, Flamant et al., in
prep.). The Mediterranean Gulls from the North-
western European colonies, and to a lesser extent,
from the Central European colonies, are mainly
wintering along the Atlantic coast (Meininger et al.
1999, Varga et al. 1998).

Observations on numbers, and ringing data have
shown that considerable numbers pass by the French
Atlantic coast with a peak in July-September. In winter
most birds disappear, probably to more southern
wintering quarters (such as Portugal) (Hoogendoorn et
al. 1999). Since the eighties and nineties the coast of
Southern Portugal is known as a wintering area for
Mediterranean Gulls with an estimated minimum total
of  1,200 birds between the Lisbon coast and Faro in
winter 1989/1990 (Moore 1992 & 1998, Paterson
1997). A study in December 2001 revealed that several
hundreds of  Mediterranean Gulls foraged far off
shore along the west coast of  Cascais (Poot 2003).

In this paper observations on numbers and
behaviour of  Mediterranean Gulls wintering along
parts of  the West coast of  Southern Portugal are
presented for the winters 2004/2005 and 2005/2006.
In this period, special efforts were also made to read
colour ringed birds at a few sites, hereby giving the
first indications on the origin of  the birds appearing in
winter in Portugal.

METHODS

During the winters of  2004/2005 and 2005/2006,
systematic counts and behavioural observations of
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indivíduos) alimentou-se à saída do emissário submarino da Guia, localizado a oeste de Cascais, uma
proporção elevada alimentou-se de presas naturais ao longo da praia. Ficou por avaliar a importância
das descargas dos barcos de pesca na dieta deste espécie na área de estudo. As recapturas visuais indicam
que a maior parte das aves é originária da Bélgica, da Holanda e da França, e apenas uma pequena
proporção vem de países como a Alemanha, a Hungria, a Sérvia, a Polónia, a Itália, o Reino Unido
e a Ucrânia. A baixa taxa de recaptura dos mesmos indivíduos sugere que muitas das aves anilhadas
não são detectadas. Resumindo, o elevado número de Gaivotas-de-cabeça-preta detectadas na Costa
Portuguesa a sul do Cabo da Roca sugere que esta zona é a área de invernada mais importante na costa
Atlântica da Europa e de África, e as recapturas visuais indicam que estas são aves provenientes das
áreas de nidificação do Noroeste da Europa.



Mediterranean Gulls were made along the Lisbon
coast, central Portugal. These observations took into
account birds that were resting along the coast, either
on the water or on land, and birds flying at sea (either
directed movements or foraging birds).

All counts and behavioural observations were
made between December 24 and March 19. In
2004/2005 a stretch from 15 km between Guincho
and Estoril was counted, in 2005/2006, observations
were mainly carried out in the area between Cascais
and Estoril. All observations were taken by scanning
the sea in a systematic way: with 10x binoculars and by
a 20x or 32x telescope amplification. In this way most
of  the coastal zone up to approximately 3-4 km from
the shore was observed. The stretches of  coast were
observed in a relatively short time during every visit to
minimize double counts. A general distinction in
behaviour was made between birds rafting at sea and
birds in search flight/foraging.

In both winters efforts were also made to read
colour rings along the coast of  Estoril-Parede, the
only area along the Lisbon coast where considerable
numbers of  birds regularly come to land.
Furthermore, in November 2005 the colour ring
reading activity was expanded in order to also include
other important wintering areas in Portugal. Besides
birds at the Estoril coast, birds near Vila Nova de
Milfontes at the Alentejo coast were checked for rings
as well. Additionally, observations in the period 1993-
April 2006 are presented on numbers and colour
ringed Mediterranean gulls made by other
ornithologists, mainly involved in colour ringing
programmes of  large gulls (H. Vercruijsse, P. Rock, S.
Keinath, A. Deutsch, R. Matias, S. Algera, C. Moore).

RESULTS

Numbers and behaviour along the Lisbon coast

Along the Lisbon coast there were three areas
where Mediterranean Gulls occurred: Guincho bay-
Cabo Raso, the West coast of  Cascais and the Estoril
coast (Table 1). In the evening of  24 December 2004
a remarkable concentration of  several thousands of
Mediterranean Gulls was discovered, feeding offshore
about 2 kilometres west of  Cascais. This
concentration was observed on several following days
on exactly the same spot near four large yellow buoys.
The total number present here fluctuated between

several hundreds up to several thousands (Table 1).
During some visits the total number of  birds present
could not be determined due to high waves and only
a minimum number of  birds could be estimated. In
the winter of  2005/2006 on four observation days at
exactly the same spot again a large concentration of
Mediterranean Gulls was present. The four yellow
bouys indicate the spot of  an offshore exit of  a
sewage pipe, discharging waste water of  a large area
west of  Lisbon (Figure 1), apparently an interesting
foraging spot for Mediterranean Gulls, but also for
large numbers of  Lesser Black-backed Gulls Larus
fuscus. It was observed a few times that almost the
complete flock of  several thousands of  birds flew up
and appeared above the waves, because of  the
appearance of  a Parasitic Skua Stercorarius parasiticus
which in all cases kleptoparasitized specifically on
Mediterranean Gulls cf. Arcos (2000). On 2 January
2005 regularly intense flight movements occurred
between the large foraging flock in the sewage exit
area and the rocky coast of  Boca do Inferno-Farol da
Guia where a large number of  birds was resting on the
water.  

Further to the east along the Estoril-Parede coast
birds flying from the sea also regularly came to rest
and preen on the water or on the rocks when these
became available during low tide. The birds made use
of  freshwater streams to drink and bath. Along the
coast near Estoril the gulls also fed on sea anemones
(e.g. early morning low tide on 15 November 2005: 43
birds at Praia de Tamariz; 69 birds at Praia de São
Pedro), but the numbers here were heavily influenced
by human disturbance (tourists, fishermen, dogs).
One of  the relatively quietest places for the gulls were
the low lying rocky shores of  Praia da Parede, but also
here the birds were often disturbed and rested most of
the time on the water.

In the evening of  30 December 2005 a large roost
occurred on the water in the bay of  Estoril-Parede,
with a total number of  at least 1,200 birds. During the
day up to 674 birds at maximum were present in this
area (Table 1). Most birds were flying in from the east,
probably coming from the coastal strip further to the
east along the Tejo mouth (or even further from the
Tejo estuary).

In the afternoon of  31 December 2004 1,040
birds were resting on the water of  Cabo Raso-
Guincho bay. This was during a relatively calm day.
Comparable numbers were found on 22 January 2006,
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Date Start End Guincho-
Cabo Raso

Offshore sewage
exit, west of

Cascais

Farol da Guia-
Boca do Inferno,

coast Cascais
Estoril-Parede Total

24-12-04 17:10 17:50 - 2,500 70 - 2,570

26-12-04 09:54 12:34 2 >500 130 424 >1,056

31-12-04 10:35 13:34 1,040 >500 271 239 >2,050

02-01-05 13:42 16:36 150 4,000 1,170 674 5,994

19-03-05 17:45 18:00 - 80 0 - 80

29-12-05 10:30 13:00 40 2,100 246 601 2,987

30-12-05 09:45 11:30 0 150 450 - 600

21-01-06 17:30 18:10 - 3,000 0 45 3,045

22-01-06 11:40 13:15 1,240 >800 0 250 >2,290

again under calm weather conditions, but then also
several hundreds of  birds were foraging (surface
sizing and dipping) along a tidally induced front line
related to the coast line of  Cabo Raso. The gulls were
joined by several tens of  shallow plunge diving and
surface sizing Balearic Shearwaters Puffinus
mauretanicus.

Numbers and behaviour along Vila Nova de
Milfontes coast

In November 2004, hundreds to 1,000
Mediterranean Gulls were recorded at sunset on a
rock at the Mira river mouth (pers. com. H.
Vercruijsse). On 11 November 2005, 456 birds were
resting on a sand flat in the Mira at 17h15. The birds
were roosting here and at 18h00 at sunset an estimated
1,000 birds were present. On 12 November 2005, 678
birds were present here at 17:35h with another 100-
200 birds joining to roost, again arriving at an
estimated 1,000 birds total. On both days, several
hundreds of  Mediterranean Gulls roosted upstream

on the river Mira near a fish farm. At falling tide,
Mediterranean Gulls started appearing on the beaches
and the rocks of  the river mouth, on the sand flat in
the middle of  the river or on the left bank, coming
mainly from the sea, where they drank and bathed on
freshwater flowing into the Mira from the left bank.

Observations of  colour ringed birds

Although the area between Guincho and Cascais
held the largest numbers of  Mediterranean gulls in the
Cascais region, it was not possible to read colour rings
in this area because the majority of  the birds rested on
the water. However, in Estoril and further east birds
came regularly to rest on the rocky shores and
beaches, such as Praia do Tamariz, Praia de São Pedro,
Praia de Carcavelos, Praia da Torre, Praia de Santo
Amaro de Oeiras and especially Praia de Parede.
These areas provided the best ring reading
opportunities depending on the moment of  low tide
and in the absence of  human disturbance.

Near Vila Nova de Milfontes colour ringed

MEDITERRANEAN GULLS WINTERING IN SOUTHERN PORTUGAL

Table 1. Number of  Mediterranean Gulls along the Lisbon coast in winter 2004/2005 and 2005/2006, with a
distinction between four sub areas. The birds observed offshore were foraging around an underwater sewage exit just
west of  Cascais, approximately 2 km out of  the coast. Numbers indicated with > imply minimum numbers due to
heavy seastate conditions at sea, with a large proportion of  the flock not visible between the waves. – = no
observations made. / Tabela 1. Número de Gaivotas-de-cabeça-preta ao longo da costa de Lisboa durante o Inverno 2004/2005 e
2005/2006. A área está dividida em 4 secções diferentes. As aves alimentaram-se à saída do emissário submarino da Guia, localizado
no mar a 2 km oeste de Cascais. Devido a dificuldades de observação impostas pela elevada ondulação frequente na área de estudo muitas
dos números apresentados são estimativas mínimas (>).  - = não foram efectuadas observações.
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Figure 1. Most important study sites and places mentioned in the text. Indicated is the offshore sewage exit west of
Cascais (source: Sanest, Paço de Arcos), where large numbers of  Mediterranean Gulls were observed foraging at sea. /
Figura 1. Descrição da área de estudo. Está indicada a saída do emissário submarino da guia, localizado a oeste de Cascais onde uma
elevada proporção de Gaivotas-de-cabeça-preta se estavam a alimentar (fonte: Sanest, Paço de Arcos).



Mediterranean Gulls were spotted at three places: the
beach and rocks at the river mouth, the sand flats in
the middle of  the river and on the left bank of  the
river. The ring reading conditions were less good than
on the beaches of  Estoril due to the large observation
distance. On 11 and 12 November 2005 a total of  184
birds could be checked on rings (4.9% were colour-
ringed, 3.8% carried a metal ring only).

Until April 2006, a total of  135 sightings
concerning 110 individual colour ringed
Mediterranean Gulls has been reported in Portugal,
mainly during the winter (92% of  the observations);
9% of  these sightings were made in the Douro region,
61% in Estremadura (of  which 88% along the Lisbon
coast or in the Tejo estuary), 15% in coastal Baixo
Alentejo, 1% inland Alentejo (Évora), 10% in Algarve,
and 4% in the Azores.

The vast majority of  the Mediterranean gulls
sightings corresponded to birds that were ringed as
chicks in North-western European countries (87 out
of  110 different individuals); 44% in Belgium, 17% in
the Netherlands and 8% in ‘Atlantic’ France. The rest
of  the sighted birds were born outside North-western
Europe: 8 birds from the Mediterranean side of
France, 5 birds from Hungary, 2 from the Czech
Republic, 1 from Serbia and 1 from the Ukraine
(Figure 2). The remaining 22 Mediterranean Gulls
sighted in Portugal corresponded to birds not ringed
as a chick; Belgium 11, the Netherlands 4, France 4,
Czech Republic 1, Hungary 1 and Poland 1.

59% of  the sightings were made in the winter
season 2005-2006 by six observers. 1.5% of  the birds
were sighted in 2 different winters within Portugal,

while 98.5% were observed in only one winter period.

DISCUSSION

Total numbers wintering along the Portuguese
coast

The west coast of  Southern Portugal is known as
a major wintering area for Mediterranean Gulls
(Moore 1992 & 1998, Paterson 1997), and seasonal
counts at the Cascais-Lisbon coast between 1987-
1991 revealed that highest numbers occur during
December-February (Moore 1992). 

In Portugal the main concentration areas for the
Mediterranean Gull are reported to be: (1) the Lisbon
area (Tejo estuary, Estoril, Cascais and Guincho), (2)
the Alentejo coast and (3) the Algarve coast (Moore
1992 & 1998, Paterson 1997). In the Alentejo coast,
the river mouth of  the Mira near Vila Nova de
Milfontes seemed to be a major concentration area for
the species (Moore 1998). Later observations
confirmed this area as an important refuge site; on 20
December 2000, a minimum of  500 birds were
reported (A. Deutsch, pers. com.) and on 23
December 2001 a total of  320 birds was present (Poot
2003). Besides Vila Nova de Milfontes, also Porto
Covo and Estuário do Sado were known wintering
sites for Mediterranean Gulls in Alentejo, with at least
several tens of  birds occurring on each site (Moore
1998). From the Algarve coast less information was
known; at least up to 600 birds were wintering there in
the late eighties (obs. R. Rufino in Moore 1998). Based
on all these observations it was estimated that in
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Figure 2. Origin of  the 87 birds
ringed at the breeding colony as
chicks and sighted in Portugal in the
period 1993-April 2006. / Figura 2.
Origem de 87 aves anilhadas enquanto
crias e observadas em Portugal.



Portugal at least 1,200 Mediterranean gulls wintered
between Cabo da Roca (north of  Cascais) and the
Algarve in the period of  1989-1990 (Moore 1998). 

Our results, based on counts made in the winters
of  2004/2005 and 2005/2006 along the West coast of
South Portugal point to an increase in the number of
Mediterranean gulls wintering in Portugal. Up to 6,000
birds use the Lisbon coast alone and around 1,000 use
the Mira river mouth at Vila Nova de Milfontes. If  we
incorporate a minimum estimated number of  1,000
birds wintering in the Algarve coast (in December
1998 1,100 resting birds were observed in the area of
Ria Formosa near Faro; obs. P. Rock in Poot 2003), we
arrive at an minimum winter population of  7,000-
8,000 birds, that is 6 to 7 times more wintering birds
than were observed in the early nineties.

We think that the reported increase in numbers of
wintering birds in Portugal at least for a large part is
related with the ongoing increase in the North-
western European breeding population. This
assumption is supported by the relatively high
recovery of  ringed birds born in North-western
European colonies. In the Netherlands, Belgium and
France a more than 10 times increase occurred of  the
number of  breeding pairs between 1990 and 2000. In
1989-1990 the total breeding population of  the
Netherlands, Belgium and France together amounted
less than 300 breeding pairs, while in 2000 a total of
about 3,500 breeding pairs occurred in these three
countries together (of  which 1,800 breeding pairs in
the Camargue, at the Mediterranean side of  France)
(Bijlsma et al. 2001, Cadiou et al. 2004, van Dijk et al.
2006).

Overall, it is likely that the Portuguese coast south
of  Cabo da Roca is the most important wintering area
along the whole Atlantic coast. Along the French
Atlantic coast several thousands of  birds winter (4,600
birds counted in winter 2004-2005, Dubois & Jiguet
2006), indicating an ongoing increase in numbers
since 1984 (Dubois et al. 2000). As important sites
were not covered, it is likely that the actual number
along the French Atlantic coast probably lies around
5,500-6,000 birds (own estimate). Along the Atlantic
coast of  Spain, Great Britain and Ireland the numbers
are known to be lower, with several hundreds of  birds
at maximum in each area, with the same holding for
the Atlantic coasts of  Morocco, Western Sahara and
Mauritania (Snow & Perrins 1998).

Offshore foraging and possible food sources

Up to now the knowledge about the foraging
behaviour of  the Mediterranean Gulls in winter in
Portugal was restricted to observations close to the
coast, in estuaries and salt pans (Farinha & Costa
1999). However, recent observations along the Lisbon
coast, suggest that this species may also adopt a strong
offshore feeding behaviour. In this area, in December
2001, Mediterranean gulls have been observed flying
far from the sea in the morning, a behaviour that was
interpreted as return from a feeding trip (Poot 2003).
The complete absence of  birds on the coast in the
early morning suggested that the birds spent the night
out at sea. Based on the timing of  the flight
movements relative to the moment of  sunrise, it was
calculated that along the Lisbon coast the
Mediterranean Gulls could have foraged on the whole
continental shelf  near Cabo Raso, up to 30-80 km
away from the coastline (Poot 2003). This offshore
feeding behaviour may be profitable if  food becomes
more accessible at certain periods in the day, such as
the daily vertical migrations of  many species of  fish,
crustaceans and squid, which occur at sunset and at
dawn (Blaxter & Hunter 1982).  

Furthermore, for this species discards of
commercial fisheries could also play an important role
generating profitable foraging conditions, as the
Mediterranean Gull is known to assume opportunistic
habits. Particularly in the Mediterranean Sea the
species at sea profits from fishery discards (Arcos &
Oro 2002), where the offshore distribution of  the
species commonly reach up to 25 km out of  the coast
(Arcos 2005). The offshore studies so far carried out
in the Portuguese coastal waters have not yielded any
indications as such, although these surveys were not
carried out in the main wintering period (SPEA LIFE
marine IBA project in progress). However,
opportunistic feeding behaviour related with human
induced food resources also occur nearby the coast, as
many gulls were observed feeding close to the Cascais
offshore sewage exit. It is unknown what type of  food
the gulls were preying upon, as the area is too far to be
able to identify the prey items from the shore, and
only a boat visit will give a clarification of  this matter.

The observations on the feeding behaviour of  the
Mediterranean Gull along the Lisbon coast, clearly
indicate that these birds may adopt several feeding
patterns, either they can feed on natural food sources
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offshore and along the coast, probably at times where
profitable food items become available, or they can
profit from human generated food items, such as the
Cascais sewage exit. The relative contribution of  these
types of  feeding behaviour remains to be studied in
the Portuguese coast. Furthermore, it will be
interesting to see if  depending on the environmental
conditions the same individuals may assume different
feeding strategies, or if  birds are specialised in a single
type of  foraging behaviour. A better follow up of  the
observations on colour-ringed individuals may help to
shed some light to this question.

Origin of  the Portuguese wintering population

Based on the sightings of  colour ringed birds so
far, it can be stated that the Portuguese coast is hosting
Mediterranean Gulls originating from nearly the
whole breeding range, including the recent North-
western and Central European colonies at one hand,
and the Black Sea and the Mediterranean Sea colonies
on the other. As the ringing effort is very different in
the many colonies across the whole breeding range, in
principle no strong conclusions can be drawn from
Figure 2 about the proportions of  wintering birds
from each country. However, with 53% of  the birds
born in Belgium or the Netherlands and sighted in
Portugal, it is most probable that an undetermined but
fairly representative proportion of  Mediterranean
Gulls from the 'Low Countries' is wintering in
Portugal. A good follow-up of  observations on
wintering flocks in the Lisbon area and Alentejo coast
should refine the presented results. The discovery of
important roosting places in the Algarve with good
ring-reading conditions would complete the picture.

The re-sighting rate of  individual colour ringed
birds over several winters is very low (1.5%). This low
rate is probably more related with the low ring-reading
effort in Portugal than with an improbable short stay
along the Portuguese coast, since none of  the birds
observed in Portugal have been reported wintering in
an another area. Moreover, in areas elsewhere in
Europe where the ring-reading activity is high, a high
wintering site fidelity was found.

A better follow-up of  observations on colour
ringed birds would enable us to demonstrate whether
the birds wintering in Portugal consist of  the high
number of  North-western European, particularly
Belgian and Dutch Mediterranean Gulls with an

unknown wintering site so far, disappearing on the
rest of  the Atlantic coast of  North-western Europe
from October onwards (Meininger et al. 1999). Based
on both the increased number of  birds and the ring
sightings there is a strong indication that the
Portuguese coast south of  Cabo da Roca is one of  the
very important wintering sites for the North-western
European breeding colonies. However, it is clear that
more observations are necessary to refine this
hypothesis and to answer the question how important
the Portuguese coast is for birds from Central-
European, Mediterranean Sea and Black Sea colonies.
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SEASONAL ABUNDANCE OF AQUATIC BIRDS AT
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SUMMARY - Despite being one of  the largest coastal lagoons in Portugal, the Óbidos Lagoon and
its bird community has received little attention and there is almost no published information on the
aquatic birds that occur in this area. Monthly bird counts were performed (September 2004 to July
2005) directed at all the aquatic bird species present in the lagoon. Throughout the year, I evaluated
the seasonal abundance of  each species and the relative importance of  waders (Charadrii), gulls
(Laridae), wildfowl (Anatidae), egrets and herons (Ardeidae) and others (including Phalacrocoracidae,
Threskiornithidae, Phoenicopteridae, Rallidae and Sternidae). There was a mean of  1660 aquatic
birds per count. During autumn and winter, waders were the most abundant group (41-40%), followed
by gulls (29-22 %) and wildfowl (22-28%). In spring, these three groups had similar abundances (26-
34 %), while in the summer, gulls (64%) were clearly the most abundant, followed by waders (23%),
and wildfowl (9%). Amongst the most abundant species were the Mallard Anas platyrhynchos
(352 individuals/count); the waders, Dunlin Calidris alpina (268 ind./count), Grey plover
Pluvialis squatarola (67 ind./count), Ringed plover Charadrius hiaticula (63 ind./count); the
gulls, Lesser black-backed gull Larus fuscus (198 ind./count), Yellow-legged gull L. cachinnans
(181 ind./count) and Black-headed-gull L. ridibundus (171 ind./count). During the winter, some
species achieved nationally important numbers, showing that this coastal lagoon is one of  the top five
sites in Portugal, for those species. Also worthy of  notice was the presence of  Greater flamingo
Phoenicopterus roseus and Oystercatcher Haematopus ostralegus, throughout the year (with
the exception of  July), and the observation of  species that are uncommon in Portuguese wetlands,
namely Brent goose Branta bernicla and Artic tern Sterna paradisea.

ABUNDÂNCIA DE AVES AQUÁTICAS NA LAGOA DE ÓBIDOS - Apesar de se tratar de uma das
maiores lagoas costeiras da costa portuguesa, a avifauna da Lagoa de Óbidos tem sido pouco estudada,
sendo escassa a informação publicada sobre as aves aquáticas desta lagoa. De Setembro de 2004 a
Julho de 2005, realizaram-se mensalmente contagens de aves, em períodos de baixa-mar, dirigidas às
aves aquáticas da Lagoa de Óbidos. Foi avaliada ao longo do ano a abundância de cada espécie e a
importância relativa de limícolas (Charadrii), gaivotas (Laridae), anatídeos (Anatidae), garças
(Ardeidae) e outros (incluindo Phalacrocoracidae, Threskiornithidae, Phoenicopteridae, Rallidae e
Sternidae). Observaram-se em média 1660 aves por contagem, sendo que, durante o Outono e Inverno,
as limícolas (41-40%) foram o grupo mais abundante, seguidas das gaivotas (29-22%) e anatídeos
(22-28%). Na Primavera estes três grupos tiveram abundâncias semelhantes (26-34%), enquanto que
no Verão as gaivotas (64%) foram claramente o grupo mais importante seguidas das limícolas (23%)
e dos anatídeos (9%). Entre as espécies mais abundantes, contaram-se o Pato-real Anas
platyrhynchos (352 indivíduos/contagem); as limícolas, Pilrito-de-peito-preto Calidris alpina (268
ind./contagem), Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola (67 ind./contagem) e Borrelho-grande-de-
coleira Charadrius hiaticula (63 ind./contagem); e as gaivotas, Gaivota-d’asa escura Larus fuscus
(198 ind./contagem), Gaivota-de-patas-amarelas L. cachinans (181 ind./contagem) e Guincho L.
ridibundus (171 ind./contagem). Algumas destas espécies atingiram, no Inverno, números de alguma
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With a total area of  6.57 km2 and a perimeter of
22 km, the Óbidos lagoon is one of  the largest
coastal lagoons in the Portuguese coast (Farinha &
Trindade 1994). Despite its size, few studies have
analysed the importance of  this lagoon for wildfowl
and other aquatic birds. In fact, in several years, the
Óbidos lagoon was not even included in the national
winter aquatic bird counts, performed every year by
the Institute for Nature Conservation (e.g. Costa &
Rufino 1994). 

Several disturbance factors have long hampered
the environmental quality of  this lagoon, namely
urban and industrial sewage from nearby towns
(Caldas da Rainha and Óbidos), pesticides carried
from farmland into the lagoon basin, tourist
pressure, construction along the banks, wetland
drainage, illegal hunting and sedimentation (Pereira
da Silva 1992). However, the lagoon is known to
have some importance for egrets (Farinha &
Trindade 1994), gulls (Rufino 1989a), cormorants
(Rufino 1989a, 1992, 1993) and waders (Rufino
1993).

The aim of  this study is to analyse the seasonal
abundance of  aquatic birds at the Óbidos lagoon in
order to assess its ecological importance and create
awareness for its protection. 

METHODS

Study site

The Óbidos lagoon (39º25’N, 9º13’W) is located
near Caldas da Rainha, about 80 km north of
Lisbon. This lagoon is formed by the catchments of
three small rivers: Cal, Rial and Arnóia, and meets
the ocean near Foz do Arelho (Figure 1). The lagoon
is open to the ocean throughout the year and
therefore forms a tidal environment, but, during
periods of  heavy rainfall, the freshwater input has a
greater influence on the water level.

Bird counts

Between September 2004 and July 2005, I carried
out monthly bird counts (n=11), usually on the third
weekend of  each month. For each count, I drove
around the lagoon, searching for birds with a
spotting telescope from a few vantage points (Figure
1) that allowed me to identify and count all the
aquatic birds present in the lagoon. Each count was
made during low tide, taking two to three hours to
complete, and all bird movements were recorded to
avoid counting birds twice. Due to the strong tourist
use of  the lagoon in August, I decided not to carry
out bird counts in that month, which may have
influenced the summer averages.

The counts where directed at all aquatic birds
present, namely waders (Charadrii), gulls (Laridae),
waterfowl (Anatidae), herons and egrets (Ardeidae)
and others (including Phalacrocoracidae, Threskior-
nithidae, Phoenicopteridae, Rallidae and Sternidae).
All results are presented as mean ± standard error.       

RESULTS

An average of  1680±214 (n=11) aquatic birds
were observed per visit, representing a total of  46
species. These included several species of
international concern (Table 1). The highest
numbers of  birds were observed during autumn and
winter, with much lower numbers in spring. The
relative importance of  each group varied throughout
the year with waders representing the largest portion
of  birds during autumn and winter, and gulls
representing over 60% of  the birds observed in
summer, whereas similar number of  waders, gulls
and wildfowl were counted during spring (Figure 2a).
The remaining species corresponded to a small
proportion of  birds.

The most abundant species was the Mallard Anas
platyrhynchos, followed by Dunlin Calidris alpina, and
three species of  gulls (Lesser black-backed gull Larus

SEASONAL ABUNDANCE OF AQUATIC BIRDS AT ÓBIDOS LAGOON24

relevância a nível nacional, revelando que a Lagoa de Óbidos é um dos cinco locais de maior importância
para essas espécies em Portugal. Refira-se ainda a ocorrência de Flamingo Phoenicopterus roseus e
Ostraceiro Haematopus ostralegus durante todo o ano (à excepção do mês de Julho) e a observação
de espécies pouco comuns nas zonas húmidas portuguesas, como o Ganso-de-faces-pretas Branta
bernicla e a Gaivina-do-ártico Sterna paradisea.



fuscus, Yellow-legged gull L. cachinnans and Lesser
black-headed gull L. ridibundus). The Ringed plover
Charadrius hiaticula, Grey plover Pluvialis squatarola and
Curlew Numenius arquata were also amongst the most
abundant waders (Table 1).

Mallard was most abundant between October
and March, showing a small increase in May (Figure
2b). The most common waders show a similar
temporal pattern, with higher abundances between
November and March (Figure 2c). Dunlin and
Ringed plover reached also a peak in September, and
there were also higher numbers of  Dunlin in May.

Regarding gulls (Figure 2d), the Black-headed
gull was abundant throughout autumn and winter,
with a large peak in March, while Yellow-legged gull
had higher numbers between June and November.
The Lesser black-backed gull reached its highest
abundance between September and November; the
results from July are omitted in the graphic, as the
very high count (1457) was strongly influenced by a
single flock of  birds that stayed in the lagoon for
only two days. 

Some of  the less abundant species reached high
numbers during winter, like Coot Fulica atra (max:
102 individuals) Great cormorant Phalacrocorax carbo
(max: 85 ind.), Knot Calidris canutus (max: 67 ind.)
and Bar-tailed godwit Limosa lapponica (max: 51 ind.).
Knot reached a maximum of  91 individuals during

spring migration, while Sanderling Calidris alba
reached 58 individuals in autumn migration. Black-
winged stilt Himantopus himantopus breeds at the
Óbidos Lagoon (pers. obs.) and a maximum of  54
adults where observed during the breeding period.

DISCUSSION

The highest numbers of  birds were observed
during winter, which was already expected as the
majority of  the observed species are winter visitors
for Portugal (Cramp & Simmons 1983). In spring,
the most abundant species were those that breed in
the lagoon or in nearby areas, like Mallard (Rufino,
1989b), Yellow-legged gull (Morais et al. 1998) or
Black-winged stilt (pers. obs.). 

The lagoon seems to be more important for
Mallard as a wintering area than as a breeding site. In
fact, the January count of  689 individuals represents
6-12% of  the total wintering population in Portugal
in recent years, and places the Óbidos Lagoon as one
of  the top five sites for this species in the country
(Rufino 1988, 1989a, 1992, 1993, Costa & Rufino
1994 1995, 1996, 1997).

The Óbidos lagoon holds several hundreds of
gulls throughout the year, but the phenology of  the
three most abundant species showed different
patterns. Black-headed gull was the most abundant
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Figure 1. Map of  the study area.
Light grey represents the intertidal
areas of  the lagoon, urban areas are
represented in black. The black dots
represent the locations from where
the counts were performed. / Figura
1. Mapa da área de estudo. As áreas a
cinzento claro referem-se às zonas entre-
marés da lagoa, a preto estão representadas
as áreas urbanas. Os pontos pretos
representam os locais das contagens.



SPEC category(1) Autumn Winter Spring Summer

Podiceps nigricollis 1 ± 0.7 4 ± 0.9 0 0
Tachybaptus ruficollis 1 ± 0.3 2 ± 0.9 0 1 ± 0.4
Phalacrocorax carbo 63 ± 10.5 50 ± 17.8 31 ± 2.4 16 ± 11.2
Egretta garzetta 23 ± 6.7 10 ± 2.2 5 ± 1.2 20 ± 11.0
Bubulcus ibis 0 4 ± 1.9 0 1 ± 0.6
Ardea cinerea 35 ± 6.5 26 ± 6.4 19 ± 4.9 42 ± 11.2
Ardea purpurea SPEC 3 0 0 2 ± 0.9 1 ± 0.8
Platalea leucorodia SPEC 2 0 1 ± 0.6 0 0
Phoenicopterus roseus SPEC 3 6 ± 1.3 24 ± 1.5 6 ± 4.0 1 ± 0.8
Cygnus olor 1 ± 0.3 0 0 0

Branta bernicla SPEC 3 1 ± 0.7 1 ± 0.3 1 ± 0.3 0
Anas platyrhynchos 435 ± 101.7 538 ± 77.6 201 ± 50.6 174 ± 4.3
Anas strepera SPEC 3 5 ± 3.2 0 2 ± 1.7 0
Anas acuta SPEC 3 0 1 ± 0.3 0 0
Anas penelope 3 ± 2.7 16 ± 9.2 0 0
Anas crecca 15 ± 5.2 31 ± 8.7 0 0
Anas clypeata SPEC 3 2 ± 1.5 15 ± 9.4 0 0
Fulica atra 35 ± 21.3 73 ± 21.6 1 ± 1.0 0
Haematopus ostralegus 14 ± 3.7 16 ± 1.1 12 ± 1.9 3 ± 2.2
Charadrius hiaticula 123 ± 41.4 58 ± 21.1 1 ± 1.0 73 ± 59.8

Charadrius alexandrinus SPEC 3 15 ± 6.2 16 ± 6.9 7 ± 2.5 12 ± 0.8
Arenaria interpres 0 0 0 3 ± 2.4
Pluvialis squatarola 62 ± 14.2 166 ± 6.6 4±1.9 18 ± 14.7
Calidris ferruginea 3 ± 1.7 4 ± 2.9 0 6±4.5
Calidris alpina SPEC 3 401 ± 93.4 368 ± 27.2 75 ± 46.8 207 ± 169.0
Calidris canutus SPEC 3 33 ± 17.0 61 ± 18.9 12 ± 10.0 13 ± 10.4
Calidris alba 30 ± 15.9 32 ± 8.5 15 ± 15.3 1 ± 0.8
Calidris minuta 13 ± 4.9 0 2 ± 1.7 3 ± 2.2
Gallinago gallinago SPEC 3 1 ± 0.7 0 0 0
Numenius arquata SPEC 2 39 ± 2.8 50 ± 14.1 24 ± 6.2 45 ± 4.3

Numenius phaeopus 5 ± 2.0 4 ± 2.0 4 ± 2.7 6 ± 2.2
Limosa limosa SPEC 2 1 ± 0.7 38 ± 18.2 0 2 ± 1.6
Limosa lapponica 57 ± 15.1 25 ± 13.5 14 ± 10.7 17 ± 14.1
Actitis hypoleucos SPEC 3 10 ± 2.9 3 ± 2.3 1 ± 0.7 7 ± 3.1
Tringa nebularia 14 ± 3.8 15 ± 1.9 4 ± 3.7 7 ± 5.3
Tringa totanus SPEC 2 12 ± 1.5 2 ± 1.5 1 ± 1.0 14 ± 11.4
Recurvirostra avosetta 0 1 ± 0.3 4 ± 3.7 0
Himantopus himantopus 0 12 ± 11.7 28 ± 13.3 3 ± 1.4
Larus fuscus 118 ± 26.5 79 ± 1.9 6 ± 3.8 784 ± 557.7*
Larus cachinnans 295 ± 97.1 114 ± 4.0 112 ± 36.9 213 ± 25.5

Larus melanocephalus 1 ± 0.7 3 ± 3.0 1 ± 0.3 0
Larus ridibundus 194 ± 27.2 275 ± 54.8 37 ± 18.9 180 ± 1.4
Sterna sandvicensis SPEC 2 8 ± 7.7 10 ± 6.7 8 ±6.7 4 ± 3.1
Sterna hirundo 1 ± 0.7 0 0 0
Sterna paradisea 0 0 1 ± 0.3 0
Sterna albifrons SPEC 3 0 0 0 1 ± 0.2

Table 1.  Mean number of  birds (± SE) in each season (Autumn, Winter and Spring: n = 3; Summer: n = 2) and SPEC
category of  each species. (1) BirdLife International (2004). * This result was strongly influenced by a single flock of
birds that stayed in the lagoon for only two days. / Tabela 1. Número médio ± Erro Padrão de aves em cada estação (Outono,
Inverno e Primavera: n = 3, Verão: n = 2) e a categoria SPEC de cada espécie. (1) Birdlife International (2004). * Este resultado foi
influenciado por um grande bando de gaivotas que permaneceu na lagoa por apenas dois dias.
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gull during the winter, but reached highest numbers
in March, during spring migration, in accordance to
what is known for the Tejo estuary (Moreira 1995).
The smaller peak, between July and October, has also
been recorded in other locations in Iberia (Galarza
1984, Moreira 1995), probably relating to the autumn
migration of  this northern European breeder
(Cramp & Simmons 1983). Lesser black-backed gull
also occurs in Portugal mostly during winter (Galissa
1988). At the Óbidos lagoon this species reached its
highest abundance between September and
November, with also a large peak in July, suggesting
that the species uses the area mostly in the autumn
migration, unlike in the Tejo estuary, where this
species is very abundant throughout the winter
(Moreira 1995). Yellow-legged gull had a clearly
different pattern, occurring mostly during breeding
and post-breeding dispersal, up until December. This
must have been determined by the geographic
proximity of  this site to one of  the species’ main
breeding colonies in Portugal, the Berlenga Island,
which is about 20 km from the Óbidos lagoon
(Morais et al. 1998).

Wader numbers were highest during the winter,
period in which most species occur in Portugal,
before departing to their breeding grounds in
northern Europe (Cramp & Simons 1983). The
exceptions were Black-winged stilt and Kentish
plover Charadrius alexandrinus, which breed in
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Figure 2: Seasonal abundance of  aquatic birds at the
Óbidos lagoon. a) abundance of  different bird groups
throughout the year; b) abundance of  mallard Anas
platyrhynchos throughout the year; c) abundance of  the
main wader species (dunlin Calidris alpina, grey plover
Pluvialis squatarola, ringed plover Charadrius hiaticula and
curlew Numenius arquata) throughout the year; d)
abundance of  the main gull species (black-headed gull
Larus ridibundus, yellow-legged gull Larus cachinnans and
lesser black-backed gull Larus fuscus) throughout the year.
/ Figura 2: Abundância sazonal de aves aquáticas na Lagoa de
Óbidos. a) abundância dos vários grupos ao longo do ano; b)
abundância do pato-real Anas platyrhynchos ao longo do ano; c)
abundância das principais espécies de limícolas (pilrito-de-peito-
preto Calidris. alpina, tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola,
borrelho-grande-de-coleira Charadrius. hiaticula e maçarico-real
Numenius arquata) ao longo do ano; d) abundância das
principais espécies de gaivotas (guincho Larus ridibundus,
gaivota-de-patas-amarelas Larus cachinnans e gaivota-d’asa-
escura Larus fuscus) ao longo do ano.



Portugal. Dunlin was the most abundant species and
the January count of  400 individuals represented 0.6-
1.6% of  the wintering population in Portugal in
recent years, and indicates that Óbidos lagoon is one
of  the main sites for this species outside the main
estuaries of  Tejo, Sado and Mondego (Rufino 1988,
1989a, 1992, 1993, Costa & Rufino 1994, 1995, 1996,
1997). Outside winter, the abundance of  dunlin in
the lagoon had two peaks, in May and September,
corresponding to the migratory passages, as reported
also for other areas in Iberia (Galarza 1984, Rufino
1984, Batty 1992).  The January counts of  Grey
plover (166 individuals, 1.6-4.0% of  the national
total), Ringed plover (94 individuals, 1.6-6.8% of  the
national total), Knot (67 individuals, 4-12% of  the
national total), Bar-tailed godwit (51 individuals, 0.8-
2.8% of  the national total) and Curlew (50
individuals, 1.5-8.0% of  the national total) indicate
that the lagoon also holds important numbers of
these species during winter (Rufino 1988, 1989a,
1992, 1993, Costa & Rufino 1994, 1995, 1996, 1997).

The lagoon seems to have some importance as a
stop-over site for knot and sanderling. The first had
an abundance peak in spring, when many African
wintering birds pass through the Iberian Peninsula
on the way to their breeding grounds (Smit &
Piersma 1989, Hortas 1990, Moreira 1995). The
latter had a peak during autumn migration, showing
a similar pattern to that observed in the Tejo estuary
(Moreira 1995).

Another interesting finding was that Great
flamingo Phoenicopterus roseus, occurs in the lagoon
throughout the year (the only exception was July),
although in small numbers (mean: 10.1±3.0, range:
0-27 individuals). This is relevant as the species in
Portugal is not common outside its main places of
occurrence like the Tejo, Sado and Ria Formosa
(Farinha et al. 1991, 1992).  

The results show that the Óbidos lagoon holds
important numbers of  several aquatic bird species,
particularly in winter, and probably has some
significance as a stop-over site for migratory birds.
Even if  the importance of  the species in relation to
the national totals, as presented here, may be
overestimated (they were based on national estimates
that may underestimate the size of  the populations),
I believe this study clearly shows the importance of
the Óbidos lagoon for aquatic birds. Future studies
should improve our understanding of  this coastal

habitat, focusing not only on aquatic birds but also
on other bird groups and aspects of  the natural
richness of  this site, namely long-term studies, and
an analysis of  the impacts of  human activities in the
lagoon. There is a need for a better management of
the Óbidos lagoon, in order to preserve the bird
community it now holds and to recover some of  the
past losses due to poor management from local
authorities.
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A Europa representa menos de um quarto da
área de nidificação mundial da Garça-vermelha
Ardea purpurea e a sua população reprodutora actual
não ultrapassa os 42.000 casais (BirdLife Interna-
tional 2004). No entanto, esta população apresenta

A IMPORTÂNCIA DA RIA DE AVEIRO PARA A

POPULAÇÃO REPRODUTORA DE GARÇA-VERMELHA

ARDEA PURPUREA EM PORTUGAL
SÉRGIO MARQUES1 & JAIME A. RAMOS2

RESUMO - A Garça-vermelha Ardea purpurea é uma espécie com estatuto de conservação Em
Declínio a nível europeu e Em Perigo em Portugal. Neste estudo efectuamos uma revisão bibliográfica
sobre a ocorrência da Garça-vermelha em Portugal, e actualizamos o conhecimento da distribuição e
estimativas populacionais desta espécie na Ria de Aveiro. A Garça-vermelha terá sido uma ave comum
em Portugal pelo menos desde a segunda metade do séc. XIX. Verifica-se a necessidade de efectuar um
censo nacional com métodos fiáveis para avaliar com rigor o tamanho da população reprodutora actual.
Entre 2002 e 2004 localizámos as colónias existentes na Ria de Aveiro e recenseámos o número de
casais através de uma prospecção intensiva e contagem de ninhos no caniçal. O efectivo reprodutor anual
foi sempre superior a 100 casais e distribuiu-se por 4 colónias situadas em caniçais: Ilha do Garcia,
Salreu, Ribeira da Horta e Ribeira do Pano; as 3 primeiras estarão entre as 4 maiores colónias do
nosso país. A dimensão das colónias variou entre 6 e 88 casais e observámos oscilações anuais
significativas nas estimativas populacionais das colónias de Ribeira da Horta, Ilha do Garcia e Ribeira
do Pano. É provável que tenha ocorrido um aumento populacional desta espécie na Ria de Aveiro entre
1993 e 2004, e que esta seja a segunda zona húmida mais importante para a conservação da Garça-
-vermelha em Portugal.

THE IMPORTANCE OF RIA DE AVEIRO FOR BREEDING PURPLE HERON
ARDEA PURPUREA IN PORTUGAL. In terms of  conservation the Purple Heron is considered in
decline in Europe and in danger in Portugal. In this work we revised all available information on its
historical and present occurrence in Portugal and updated the information on its distribution and
abundance at Ria de Aveiro, the northernmost breeding area in Portugal. Purple Heron was common
in Portugal at least since the second half  of  the 19th century. There is a need for a national census
using a reliable method for all colonies. Between 2002 and 2004 we located all colonies, searched and
counted all nests in the reedbeds of  Ria de Aveiro. This work presents annual population estimates for
three important colonies: Ilha do Garcia, Ribeira da Horta and Ribeira do Pano. The annual number
of  breeding pairs at Ria de Aveiro was always higher than 100 pairs distributed among four colonies:
Ilha do Garcia, Salreu, Ribeira da Horta and Ribeira do Pano. Each colony surveyed had between 6
and 88 pairs. Three of  the colonies are amongst the largest four colonies in Portugal. The breeding
population of  Purple Heron may have increased from 1993 to 2004. The Ria de Aveiro is probably
the second most important area for breeding Purple Heron in Portugal.
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um estatuto de conservação desfavorável, sendo
considerada Em Declínio a nível europeu (BirdLife
International 2004) e Em Perigo em Portugal
(Almeida et al. 2006).

A população europeia sofreu um declínio



acentuado entre 1970-1990, relacionado com a
degradação e destruição das zonas húmidas na
Europa e com as alterações climáticas adversas nos
locais de invernada da espécie na África subsariana
ocidental (Tucker & Heath 1994). No período
1990-2000, várias populações do centro e oeste
europeu mantiveram-se estáveis ou aumentaram,
enquanto que as populações do leste europeu
continuaram em declínio, pelo que, globalmente, a
população reprodutora europeia regista um declínio
moderado superior a 10% (Birdlife International
2004).

Em 1984, a população reprodutora de Garça-
–vermelha em Portugal distribuía-se por 17
colónias ao longo da faixa litoral centro e sul e no
interior sul do país, onde nidificava uma população
estimada em 150-200 casais (Candeias et al. 1987).
Na década de 90 verificou-se uma diminuição da
sua área de nidificação no sul e interior, e um ligeiro
aumento populacional principalmente no centro do
país, onde se situam os habitats mais favoráveis à
nidificação da espécie, estando actualmente a
população reprodutora estimada em 270-600 casais
(ICN 2001). O estuário do Tejo é considerado a
zona mais importante para a nidificação da Garça-
vermelha por albergar anualmente mais de 50% do
efectivo reprodutor nacional (Farinha & Trindade
1994); neste local aparentemente verificou-se um
acentuado declínio populacional de 294-299 casais
em 1999 para 52-59 casais em 2001 (ICN 2001). A
Ria de Aveiro constitui o limite norte da área de
nidificação desta espécie, onde se conhecem três
colónias – Ilha do Garcia, Salreu e Ribeira do Pano
(Fernandes et al. 1994, ICN 2001), existindo um
censo fiável para a Ilha do Garcia – 10 casais em
1993 (Fernandes et al. 1994).

Neste artigo efectuamos uma revisão biblio-
gráfica sobre a ocorrência da Garça-vermelha em
Portugal, e actualizamos a informação sobre a
distribuição e o número de efectivos reprodutores
desta espécie na Ria de Aveiro.

ÁREA DE ESTUDO E MÉTODOS

Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica
exaustiva de forma a reunir toda a informação
documentada sobre a ocorrência da Garça-
–vermelha em Portugal.

O trabalho de campo foi realizado entre 2002 e

2004 na Zona Húmida da Ria de Aveiro (40º45`N,
08º38`W), para actualizar a distribuição e o número
de efectivos reprodutores. Em 2002 procedeu-se à
identificação dos potenciais locais de nidificação
(manchas de caniçal Phragmites sp. existentes na
zona húmida da Ria de Aveiro) com base em
bibliografia, em informação recolhida junto de
pessoas que conhecem a região, e no conhecimento
que os próprios autores têm sobre a Ria de Aveiro.
Estes locais foram visitados durante a época
reprodutora para detectar o estabelecimento de
colónias. Confirmada a nidificação, as colónias
foram visitadas nas épocas reprodutoras 2002-2004,
com uma periodicidade variável (2 a 15 dias), para
prospecção intensiva e contagem de ninhos activos
no caniçal. A colónia de Ribeira da Horta foi
monitorizada só a partir de 2003 e a colónia de
Salreu foi visitada uma única vez em 2003. Os
ninhos velhos em bom estado de conservação
(estrutura pouco danificada e posicionados acima
do solo) encontrados ocasionalmente durante a
prospecção de ninhos activos foram também
contados e considerados como pertencendo ao
período reprodutor do ano anterior, constituindo
neste caso uma estimativa mínima do número de
casais reprodutores desse ano.

O teste qui-quadrado foi utilizado para
averiguar a existência de diferenças anuais no
número de efectivos reprodutores, das colónias
onde se efectuaram contagens absolutas de ninhos
activos.

RESULTADOS

Ocorrência da Garça-vermelha em Portugal

A informação existente na bibliografia anterior
a 1960 sobre o estatuto ou aspectos da biologia da
Garça-vermelha em Portugal é escassa (Tabela 1). A
Garça-vermelha foi uma ave comum no centro e sul
de Portugal durante a segunda metade do século
XIX e a primeira metade do século XX, e nidificou,
pelo menos, no pântano da Golegã (paul do
Boquilobo) e na zona da Foja (Montemor-o-velho).

Não há referências antigas à presença da Garça-
–vermelha na Ria de Aveiro. A sua presença nesta
região surge pela primeira vez em Reis & Faria
(1983), que referem ser esta espécie uma ave
visitante estival que observaram directamente várias
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vezes na Ria. É também Reis (1985) que refere pela
primeira vez a nidificação provável da Garça-
vermelha na Ria de Aveiro.

Desde 1964, altura em que se realizou a primeira
estimativa da Garça-vermelha em Portugal (no Paul
do Boquilobo) que existem várias estimativas
nacionais e locais para população reprodutora de
Garça-vermelha (Tabelas 2 e 3). Estas estimativas
resultaram da utilização de vários métodos de
censo, alguns pouco fiáveis, e a sua documentação é
frequentemente incompleta, faltando a indicação do
método de censo utilizado e o ano da sua realização,
o que introduz incerteza nos resultados obtidos e
condiciona a interpretação da evolução da
população reprodutora (Tabelas 2 e 3). Indepen-
dentemente do método utilizado, verifica-se uma
oscilação anual do número de casais reprodutores e
constata-se que o estuário do Tejo e a Ria de Aveiro

serão as duas zonas húmidas mais importantes para
a nidificação da Garça-vermelha (Tabelas 2 e 3).

Distribuição e efectivos reprodutores na Ria de
Aveiro

Durante as épocas de nidificação de 2002-2004
estabeleceram-se quatro colónias monoespecíficas
de nidificação de Garça-vermelha na Ria de Aveiro:
Ilha do Garcia (concelho de Ovar), Salreu (con-
celho de Estarreja), Ribeira da Horta (concelho de
Aveiro) e Ribeira do Pano (Concelho de Águeda),
situadas em caniçais distintos que distam entre si,
respectivamente, 12 Km, 13 Km, e 6 Km (Figura 1).

A população reprodutora anual de Garça-
–vermelha na Ria de Aveiro foi sempre superior a
100 casais nas épocas de reprodução de 2002-2004
(Tabela 3). O número de casais reprodutores variou

Tabela 1. Referências à Garça-vermelha Ardea purpurea em Portugal na bibliografia ornitológica anterior a 1960. /
Table 1. Information about Purple Heron Ardea purpurea in Portugal, present in the ornithological bibliography before 1960

Autor Informação

Bocage (1862) Diz que é comum no Alentejo

Smith (1868) Diz que é frequentemente vista

Giraldes (1879) Refere a captura de 8 exemplares em Montemor (actual Montemor-o-Velho)

Paulino d`Oliveira (1896) Diz que é muito menos comum do que Ardea cinerea tanto em Portugal como na Espanha; e só temos
notícia do seu aparecimento em Portugal desde Março a Setembro

Seabra (1910) Diz que é bastante comum e cita autores que assinalam a sua ocorrência no Alentejo (Bocage 1862), em
Montemor (Giraldes 1879), na Foja (Tait 1894), e no Ribatejo (Nobre 1903)

Tait (1924) Menciona a nidificação no Pântano da Golegã onde é comum e nidifica em salgueiros e em caniços. Diz
que anilhou juvenis. Diz ainda que tem conhecimento que nidificou ou nidifica no paul da Foja (região 
de Montemor-o-Velho)

Coverly (1931) Menciona a reprodução na zona da Comporta (região do Sado)

Reis Júnior (1931) Diz que a Garça-vermelha é um migrador do sul que nos visita no estio, reproduzindo-se em diversos 
pauis da extremadura. No rio Águeda, afluente do Douro, diz que a observou em Maio. E que 
aparecem, excepcionalmente, durante o mês de Setembro, alguns juvenis na foz do rio Ave

Themido (1933) Juvenil S. Pedro de Moel a 19/09/1884; ave capturada no Luso a 10/10/1907.

Ticehurst & Whistler (1935) Citam Tait, e dizem que a observaram em 12 de Abril perto de Sesimbra (talvez possa ter sido na Lagoa
de Albufeira) onde deveria nidificar, mas não confirmaram.

Costa (1945) Diz que em Portugal é um visitante bastante comum.

Themido (1952) Diz que se encontra em Portugal de Março a Outubro e que é menos frequente do que Ardea cinerea
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Ano Nº casais Método ou origem dos dados Fonte

1984 150-200 NE Candeias et al. (1987)

1989 100-150
Candeias et al. (1987) e A. Teixeira,

A. Araújo, F. Ferreira, R. Rufino
(com. pess.)

Dias (1989), BirdLife
International/European Bird
Census Council (2000)

1991 100-150 NE Dias (1991)

1997 320-340 NE Farinha & Costa (1999)

2002 350-500 NE BirdLife International (2004)

2000-2004 270-600 NE V. Encarnação com. pess. (2005)

Table 2. Estimativas nacionais dos efectivos reprodutores de Garça-vermelha Ardea purpurea em Portugal.
NE=Informação não especificada na publicação consultada. / Table 2. Population estimates for Purple Heron in Portugal.
NE=Information not available in the reference.
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Figura 1. Distribuição das colónias de
nidificação de Garça-vermelha Ardea
purpurea na Ria de Aveiro entre 2002 e
2004 (Ilha do Garcia, Salreu, Ribeira da
Horta e Ribeira do Pano). Mapa
adaptado de Farinha & Trindade (1994).
/ Figure 1. Distribution of  Purple Heron
Ardea purpurea colonies at Ria de Aveiro,
between 2002 and 2004 (Ilha do Garcia,
Salreu, Ribeira da Horta and Ribeira do Pano.
Map adapted from Farinha & Trindade
(1994).



Table 3. Estimativas regionais e locais do número de efectivos reprodutores de Garça-vermelha Ardea purpurea em
Portugal. NE=Informação não especificada na publicação consultada. / Table 3. Regional and local population estimates for
Purple Heron in Portugal. NE=Information not available in the reference.

Local Ano Nº casais Método Fonte
(Min. – Máx.)

Bacia hidrográfica entre Douro e Vouga
Barrinha de Esmoriz NE 1? NE ICN (2001)

Bacia hidrográfica do Rio Vouga
Ria de Aveiro 2002 150-200 NE Costa et al. (2003)
Pequeno caniçal em Ovar NE 15 - 20 NE Farinha & Trindade (1994)
Ilha do Garcia (Ovar) NE 25 NE Reis (1993)
Ilha do Garcia (Ovar) 1992 12 - 15 NE Fernandes et al. (1994)
Ilha do Garcia (Ovar) 1993 10 Contagem aérea de ninhos Fernandes et al. (1994)

(observação directa)
Baixo Vouga NE 15-20 NE ICN (2001)
Pateira Fermentelos NE 8-10 NE ICN (2001)
Pateira Fermentelos 1993 10 Saídas e entradas de Fernandes et al. (1994)

adultos na colónia
Pateira Fermentelos 1997 42 - 49 NE ICN (2001)
Pateira Fermentelos 2001 5 - 7 NE ICN (2001)
Ria de Aveiro 2002 115 -? Nº ninhos no caniçal Este estudo
Ria de Aveiro 2003 216 -? Nº ninhos no caniçal Este estudo
Ria de Aveiro 2004 166 -? Nº ninhos no caniçal Este estudo

Bacia hidrográfica do Rio Mondego
Baixo Mondego NE 10 - 15 NE ICN (2001)
Paul do Taipal 2001 5 - 6 Saídas e entradas Tenreiro (2002)
Paul de Arzila 2001 1 - 2 Saídas e entradas Tenreiro (2002)
Paul da Madriz 2001 2 Saídas e entradas Tenreiro (2002)

Bacia hidrográfica entre Liz e Tejo
Paul da Tornada NE 2 - 3 NE ICN (2001)

Bacia hidrográfica do Rio Tejo
Paul Boquilobo NE 15 - 20 NE ICN (2001)
Paul Boquilobo 1964 6 - 8 NE Farinha & Trindade (1994)
Paul Boquilobo 1973 20 NE Farinha & Trindade (1994)
Paul Boquilobo 1978 < 10 NE Farinha & Trindade (1994)
Paul Boquilobo 1981 < 10 NE Farinha & Trindade (1994)
Paul Boquilobo 1986 4 NE Farinha & Trindade (1994)
Paul Boquilobo 1987 7 NE Farinha & Trindade (1994)
Paul Boquilobo 1988 10 NE Farinha & Trindade (1994)
Paul Boquilobo 1991 > 10 NE Farinha & Trindade (1994)
Paul Boquilobo 1992 6 NE Farinha & Trindade (1994)
Paul Boquilobo 2002 3 - 10 NE Costa et al. (2003)
ZPE do Estuário do Tejo NE 50 - 60 NE ICN (2001)
Estuário do Tejo 1991 > 44 Saídas e entradas Costa et al. (1992)
Estuário do Tejo 1997 141 - 156 NE Farinha & Costa (1999)
Estuário do Tejo 2000 150 - 200 NE Costa et al. (2003)
Lagoa pequena 2002 3 - 3 NE Costa et al. (2003)
Mouchão do Lombo 1991 > 38 Saídas e entradas Costa et al. (1992)
Rio Sorraia 1991 5 - 10 Saídas e entradas Costa et al. (1992)
Paul da Barroca d`alva 1991 1 - 5 Saídas e entradas Costa et al. (1992)
Mouchão da Póvoa 1996 33 - 35 Contagem aérea Coelho (1997

(fotografia de ninhos)
(continua)
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(continuação)

Mouchão do Lombo 1996 116 - 125 Contagem aérea Coelho (1997)
Rio Sorraia 1996 1 - 3 Contagem aérea Coelho (1997)
Açude de Vale de Frades 1996 2 Entrada de adultos na colónia Coelho (1997)
Açude do Buraco 1996 1 - 3 Entradas de adultos na colónia Coelho (1997)
(herdade Barroca d`Alva)
Estuário do Tejo 1996 150 - 163 Contagem aérea Coelho (1997)
Estuário do Tejo 1996 153 - 168 Entrada de adultos + Coelho (1997)

Contagem aérea (fotografia)
Estuário do Tejo 1999 249 - 299 NE ICN (2001)
Estuário do Tejo 2001 52 - 59 NE ICN (2001)

Bacia hidrográfica do Rio Sado
ZPE Estuário do Sado NE 8 - 10 NE ICN (2001)
Estuário do Sado 2002 17 - 20 NE Costa et al. (2003)
Açude da Murta NE 10 NE Farinha & Trindade (1994)
Açude da Murta 2001 5 - 6 NE Costa et al. (2003)

Bacia hidrográfica entre Sado e Mira
R.N. Lagoa Santo André NE 5 NE ICN (2001)
Lagoas Sto André e Sancha 2000 9 - 26 NE Costa et al. (2003)
Lagoa da Sancha 1992 9 Nº ninhos no caniçal Catry (1993)
Lagoa da Sancha 1997 11 Nº ninhos no caniçal Catry et al. (2002)
Lagoa da Sancha 1998 21 Nº ninhos no caniçal Catry et al. (2002)
Lagoa da Sancha 2000 26 Nº ninhos a partir da V. Encarnação (com. pess.)

margem da lagoa
Bacia hidrográfica do Algarve

Foz do Almargem NE 1 NE ICN (2001)
Salgados de Pêra NE 2 NE ICN (2001)
Lagoa dos Salgados 2001 3 - 7 NE Costa et al. (2003)
Vilamoura NE 4 - 5 NE ICN (2001)
Vilamoura 2002 5 - 5 NE Costa et al. (2003)

anualmente nas três colónias estudadas (Figura 2).
Na colónia de Ribeira da Horta, o número de casais
reprodutores diminuiu significativamente de 76
casais em 2003 para 32 casais em 2004 (!2

1= 17,1
P<0,0001). Na Ribeira do Pano, o número de casais
reprodutores diminuiu significativamente de 16
casais em 2002 para 6 casais em 2003, tornando a
aumentar significativamente para 46 casais
reprodutores em 2004 (!2

2= 38,19 P<0,0001).
A colónia de Salreu foi visitada apenas uma vez

em 2003 e foi estimada grosseiramente a sua
dimensão em cerca de 73 casais reprodutores, tendo
em conta que o número de aves que levantou voo
durante a visita foi semelhante ao número de aves
observado nas visitas à colónia de Ilha do Garcia
em 2002. Incluindo esta estimativa, a população
reprodutora na Ria de Aveiro em 2003 foi de cerca
de 216 casais.

DISCUSSÃO

Embora as referências à Garça-vermelha na
literatura antiga seja escassa, a informação dos
diferentes autores é consistente, não deixando
dúvida de que esta garça ocorre no centro e sul de
Portugal pelos menos desde a segunda metade do
século XIX e seria comum e frequentemente avis-
tada. As referências à sua nidificação na Foja e na
Golegã nessa época também não suscitam dúvidas,
pois são referidas por reputados ornitólogos. Não
registámos qualquer referência antiga à presença da
Garça-vermelha na Ria de Aveiro. No entanto,
parece-nos possível que esta garça tenha ocorrido e
nidificado na Ria de Aveiro em tempos remotos.
Geoffrey M. Tait, que foi um caçador e distinto
ornitólogo, caçou na Ria de Aveiro durante quase
50 anos (Santos Júnior & Freire 1967) e faz
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referência, no seu livro “The Aveiro Marsh”, à
existência de caniço denso que constituía obstáculo
difícil de ultrapassar para quem quisesse caçar nesta
região. Dado que o caniçal é o habitat mais utilizado
pela Garça-vermelha para estabelecer as suas
colónias, é de supor que a nidificação desta garça na
Ria não é um fenómeno recente. Mas se a Garça-
–vermelha ocorreu e nidificou na Ria de Aveiro
durante a primeira metade do século XX, deverá tê-
–lo feito em números pouco significativos. É o que
deduzimos da leitura do livro “The Aveiro Marsh”.

Nele o autor incluiu um capítulo sobre as aves por
ele observadas na Ria de Aveiro, onde assinala aves
visitantes estivais como o Pernilongo Himantopus
himantopus, a Cegonha Ciconia ciconia ou o Garçote
Ixobrichus minutus. A Garça-vermelha não consta
desta lista, mas o autor refere que excluiu dessa lista
as aves pouco frequentes e aquelas com
confirmação insuficiente. É pouco provável que
Tait tenha excluído a Garça-vermelha por este
último motivo, dado que, para além de distinto
ornitólogo, desenvolveu actividade venatória

37

Figura 2. Variação anual do efectivo
reprodutor nas colónias de Garça-
vermelha Ardea purpurea na Ria de Aveiro
entre 2002 e 2004. / Figure 2. Annual
variation in the number of  breeding pairs of
Purple Heron Ardea purpurea for each colony
of  Ria de Aveiro between 2002-2004 (White
bars = Old nests, Grey bars = Active nests).



intensa um pouco por toda a Ria durante quase 50
anos (Santos Júnior & Freire 1967), o que teria sido
suficiente para se aperceber do estatuto de então da
Garça-vermelha na Ria de Aveiro.

Antes de se proceder à interpretação das
estimativas populacionais disponíveis sobre a
Garça-vermelha em Portugal, deve-se considerar
dois aspectos essenciais. Primeiro, a monitorização
fiável da população reprodutora de Garça-vermelha
numa dada região, requer que todas as colónias
dessa região sejam detectadas e os seus efectivos
contados com rigor, pois as variações do tamanho
populacional de uma colónia não traduzem
necessariamente as variações do tamanho
populacional da região (Moser 1984). Em relação ao
método de censo utilizado, têm sido utilizados
essencialmente três métodos de censo em Portugal
e em outros países para avaliar o tamanho
populacional das colónias de Garça-vermelha: (a)
contagem de ninhos no caniçal, (b) contagens
aéreas, e (c) estimativas do tamanho da colónia com
base na frequência de entradas e saídas de aves
adultas na colónia. Este último método relaciona a
frequência de movimentação das aves adultas de
uma colónia, geralmente ao fim da tarde, com o
número de ninhos existentes nessa colónia, e a sua
utilização requer que seja calibrado com a contagem
absoluta de, pelo menos, uma colónia, a fim de
haver um “controlo” sobre os factores ambientais
que podem afectar a actividade das aves. Quando
esta calibração não é efectuada, as estimativas
resultantes devem ser consideradas muito incertas
(Moser 1984). Por exemplo, Coelho (1997)
comparou a estimativa obtida por este método com
a contagem aérea de ninhos e verificou que o
método de entradas e saídas de adultos estimou
somente 51% dos casais existentes. No entanto, não
é conhecida a consistência do erro associado a este
método. Os métodos de contagem aérea e
contagem de ninhos no caniçal geram valores
absolutos fiáveis e por isso são preferíveis quando
se pretende avaliar o estatuto e a evolução
populacional da Garça-vermelha. Quando a
densidade e altura do caniço tende a dificultar a
observação aérea dos ninhos, a contagem aérea
deverá ser complementada com a contagem no
caniçal.

Observámos que algumas, provavelmente a
maior parte, das estimativas realizadas em Portugal

se basearam no método de contagem de entradas e
saídas de adultos na colónia e, aparentemente não
houve calibração prévia do método, pelo que essas
estimativas apresentam um elevado grau de
incerteza, que não é em rigor quantificável. Há,
portanto, necessidade de efectuar um censo
nacional utilizando um dos métodos fiáveis para se
obter uma estimativa mais concreta da população
reprodutora de Garça-vermelha em Portugal.

Neste estudo utilizámos um método fiável para
quantificar o tamanho populacional da Garça-
–vermelha na Ria de Aveiro, contudo não foi
possível avaliar com rigor todas as colónias
existentes em todos os anos de estudo, e por isso, é
necessário ter em conta essa limitação na análise
que fazemos.

A população reprodutora de Garça-vermelha na
Ria de Aveiro é relevante a nível nacional e regional
para a conservação desta espécie em Portugal. Este
estudo sugere que a Ria de Aveiro é o segundo
maior núcleo de nidificação de Garça-vermelha em
Portugal. Durante as épocas de reprodução de
2002-2004, o número de efectivos reprodutores foi
sempre superior a 100 casais anuais, e poderá
mesmo ter atingido cerca de 200 casais anuais, se as
oscilações na colónia de Salreu não tiverem sido
acentuadas neste período. Mas, mesmo sem a
colónia de Salreu, que foi apenas grosseiramente
estimada em 2003, o efectivo reprodutor de Garça-
vermelha na Ria foi superior a 23% do efectivo
nacional em 2002, visto que a estimativa nacional
nesse ano foi de 350-500 casais (BirdLife
International 2004), e que o estuário do Tejo alber-
ga normalmente 50% da população reprodutora
nacional (Farinha & Trindade 1994).

As colónias de Ilha do Garcia, Ribeira da Horta
e, provavelmente, Salreu, são três das maiores do
País, sendo apenas superadas pela colónia do
Mouchão do Lombo, no estuário do Tejo. É de
realçar que a colónia de Ribeira da Horta,
confirmada pela primeira vez durante este estudo,
apresenta uma importância nacional e regional
elevada para a conservação da Garça-vermelha,
quer pelo número de casais reprodutores que a
compõem quer pela extensão do caniçal que a
suporta. Por isso, e porque a Ribeira da Horta não
se encontra ainda referenciada oficialmente, deve
ser futuramente incluída no inventário nacional de
zonas húmidas como sub-zona da Ria de Aveiro, e

REPRODUÇÃO DE GARÇA-VERMELHA NA RIA DE AVEIRO38



S. MARQUES & J.A. RAMOS

ser tida em consideração nos projectos de criação
de áreas protegidas já propostos (Reis 1989) ou que
venham a ser elaborados para a Ria de Aveiro.

No que diz respeito à tendência populacional da
população reprodutora na Ria de Aveiro, é provável
que tenha ocorrido um aumento populacional nos
últimos dez anos, tendo em conta que, em geral, os
resultados obtidos neste estudo são superiores aos
anteriormente conhecidos para a região, e que se
verificou um grande aumento (750%, comparando
os dados de 1993 de Fernandes et al. (1994) com os
deste estudo em 2004) na colónia de Ilha do Garcia
que foi recenseada com rigor, e que estes aumentos
coincidiram com o crescimento de outras colónias
na Europa desde 1990 (BirdLife Internacional
2004), p. ex. no estuário do Tejo (Coelho 1997),
Delta do Ebro (Gonzáles-Martín et al. 1992) e
Albufeira de Valencia (Prosper & Hafner 1996).
Tem sido referido que a população portuguesa
tende a registar flutuações (Tucker & Heath 1994).
Neste estudo verificaram-se oscilações anuais do
número de casais reprodutores que são difíceis de
explicar, mas que poderão dever-se a “dinâmicas”
populacionais motivadas por vários factores como
alterações no habitat, condições climatéricas
adversas, abundância de recursos alimentares e
número de parceiros para acasalamento

Embora as colónias permaneçam por vários
anos nos mesmos locais, o fenómeno de extinção,
ou abandono, de colónias tem sido observado em
outros locais, por exemplo em França (Moser
1984), sendo referidas como causas possíveis para a
sua ocorrência, a destruição do habitat, a
perturbação humana directa, ou alterações da
vegetação (Alieri & Fasola 1992). O abandono da
subcolónia de Ilha do Garcia em 2004 poderá
dever-se a degradação progressiva do habitat
devido à sua utilização como local de nidificação,
uma vez que de ano para ano se observou, também
nas outras colónias, uma deslocação do local exacto
de nidificação no caniçal, o que sugere uma procura
das melhores condições para instalar a colónia. Não
é possível afirmar que as aves que anteriormente
nidificavam nesta subcolónia passaram a ocupar a
subcolónia adjacente ou outra colónia da Ria no
ano seguinte. No entanto, registamos a coincidência
da diminuição do número de casais ocorrido na
Ribeira do Pano entre 2003 e 2004 com o seu
aumento na colónia de Ribeira da Horta, que se

situa a apenas 6 km de distância. A possível
dinâmica populacional entre colónias é uma
hipótese que poderá ser verificada com um
programa intensivo de marcação de aves. O
fenómeno de extinção, ou abandono de colónias é
um facto importante que deve ser tido em
consideração na gestão das zonas húmidas como a
Ria de Aveiro, pois existem na Ria caniçais que
aparentemente não foram ainda ocupados pela
Garça-vermelha. Se forem preservados poderão ser
essenciais na manutenção da população
reprodutora existente ou mesmo permitir o seu
aumento.
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IMPACTE NA AVIFAUNA DA LINHA ELÉCTRICA DE

MÉDIA TENSÃO DO PLANALTO DA MOURELA

(TOURÉM – COVELÃES), NO PARQUE NACIONAL

DA PENEDA-GERÊS
ANDREIA P. DIAS1, M. PIMENTA2 & ANTÓNIO LUÍS3

RESUMO - Em Portugal o estudo do impacte das linhas eléctricas nas aves não tem sido explorado
com a devida importância e só recentemente se começou a dar os primeiros passos nesta área. Este
trabalho teve como objectivo o estudo do impacte da linha eléctrica de média tensão (12 km de extensão),
no planalto da Mourela (PNPG). Esta escolha deveu-se ao facto da zona possuir uma elevada
diversidade avifaunística e constituir aparentemente um importante corredor de migração. O estudo
realizou-se entre Março e Dezembro de 2003, com prospecções quinzenais, em redor dos apoios (raio
de 5m) e ao longo dos cabos (faixa de 10m). Contabilizaram-se cadáveres e restos mortais de aves
afectadas por electrocussão e colisão (impactes negativos), e o número de espécies e indivíduos que
utilizavam a linha como poiso (impactes positivos). Registaram-se seis cadáveres resultantes de
electrocussão e cinco de colisão, bem como penas de sete espécies (total = 18). O número de indivíduos
mortos/mês foi de 1.8 No total, 690 indivíduos (21 espécies) utilizaram a linha como poiso,
principalmente na Primavera/Verão. Os cadáveres pertenciam a nove espécies, sendo Buteo buteo
(Águia-d’asa-redonda) a mais representada (três indivíduos). Verificou-se maior incidência de acidentes
em postes com isoladores em cadeias de amarração e com um isolador rígido no topo. A mortalidade
pode encontrar-se subestimada, já que o intervalo de 15 dias entre prospecções poderá permitir o
desaparecimento de cadáveres. A existência de uma linha telefónica próxima e paralela à linha em
estudo, muito utilizada como poiso, pode ter influenciado os resultados.

IMPACT ON BIRDS BY THE MEDIUM TENSION POWER LINE OF THE MOURELA’S PLATEAU

(PENEDA-GERÊS NATIONAL PARK). In Portugal the study of  the impact of  electric power lines on
birds has received little attention. The present work aims to quantify the impact of  a medium tension
power line (12 km length) on the Mourela´s plateau (PNPG). This location was chosen due to its high
bird diversity and because it may constitute an important migration corridor. The work was developed
between March and December 2003, fortnightly, on a 5m radius along the cables (10 m band)
surrounding the electrical pylon. Bird remains and corpses due to collision and electrocution (negative
impacts) and the number of  species and individuals that used the line for perching were counted (positive
impacts). Nine cadavers due to electrocution, five due to collision and seven cadavers’ remains were
registered. The total number of  dead birds/month was 1.8. In total, 690 birds (21 species) were observed
perching on the power line, mainly during Spring/Summer. Among the seven most affected species, Buteo
buteo (Common Buzzard) was the most frequent.  The highest number of  accidents was verified in poles
with insulators, in knot chains with a rigid insulator in the top. The rate of  mortality may have been
underestimated due to the 15 day interval between prospecting and the disappearance of  cadavers from the
visited areas. In addition, the existence of  a telephone cable line, parallel to the power line and often used
for perching, may have influenced the present results.
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O homem pré-histórico já tinha, entre as suas
ocupações primordiais, o aproveitamento da energia
natural (Ferrer et al. 1995). Sendo a energia funda-
mental para as actividades humanas, a procura ener-
gética tem sido crescente e trouxe consigo a proli-
feração de objectos artificiais na paisagem. As linhas
eléctricas constituem hoje o principal sistema viável
de transporte de energia eléctrica a grande escala,
mas têm uma série de inconvenientes, entre os quais
os impactos sobre a avifauna (Balmaceda 1984).

Existem dois tipos fundamentais de acidentes
envolvendo aves e linhas eléctricas (electrocussão e
a colisão contra os cabos). A electrocussão é
especialmente frequente em aves de médio e grande
porte (a maioria das aves de rapina), que usualmente
pousam nos apoios. Estas espécies são geralmente
menos abundantes e, em muitos casos, têm um
estatuto de conservação desfavorável, estando
ameaçadas de extinção, o que torna o problema
mais grave (Ferrer et al. 1993).

A electrocussão pode produzir-se por contacto
com dois condutores (ou cabos) ou, mais
frequentemente, por contacto com um condutor e
a derivação à terra. A morte é geralmente produzida
pela passagem de corrente e, em alguns casos não
imediatamente mortais, pode ocorrer pela queda da
ave do poste (Ferrer et al. 1993, Hass 1980).

Os acidentes por colisão produzem-se quando as
aves em voo não são capazes de detectar a tempo e
evitar os cabos, chocando contra eles (Ferrer et al.
1995). O problema da colisão não é selectivo, ou
seja, qualquer ave pode chocar contra um cabo.
Determinadas características biológicas contribuem
para aumentar o risco de acidentes por colisão. Deste
modo, por exemplo os hábitos gregários, voos
crepusculares, reacções de fuga de um bando, levam
a que determinadas espécies sejam mais afectadas
por este tipo de acidente (Pintos et al. sem data).

O presente estudo surgiu pelo facto de em
Portugal se começar a ter consciência dos impactes
das linhas eléctricas na avifauna, e no âmbito de um
projecto de conservação da Águia-real (Aquila
chrysaetos), espécie ameaçada no Parque Nacional da
Peneda-Gerês.

MÉTODOS

A linha eléctrica do planalto da Mourela situa-se
no nordeste do Parque Nacional da Peneda-Gerês,

concelho de Montalegre entre as localidades de
Tourém e Covelães, atravessando algumas linhas de
água e dois carvalhais. A maior parte do coberto
vegetal é constituído por matos rasteiros. Os apoios
utilizados compreendem 70 postes de alinhamento
com travessa em triângulo e três isoladores rígidos
e apoios de amarre, com dois isoladores em cadeias
de amarração e um isolador rígido.

A linha eléctrica foi prospectada a pé, de modo
a localizar e contabilizar os cadáveres e restos
mortais de aves no solo ou vegetação rasteira na
área envolvente dos apoios que suportam os
condutores eléctricos e debaixo da linha. A
prospecção foi efectuada num raio de 5 m em redor
de cada apoio e, entre os condutores que unem cada
dois apoios, na faixa delimitada por uma margem
situada a 5 m dos cabos condutores mais exteriores
(Infante et al. 2005). 

Em determinados casos foi difícil distinguir se o
indivíduo morreu electrocutado ou por colisão,
tendo-se estabelecido o seguinte critério: se o
cadáver (ou penas) foi encontrado na base do poste
ou nas suas proximidades, admitiu-se morte por
electrocussão; se surgiu debaixo dos condutores, no
vão compreendido entre dois apoios, morte por
colisão (Balmaseda 1984). Uma vez colhidos os
dados, retiraram-se cuidadosamente os cadáveres e
vestígios. No início do estudo, numa primeira
prospecção (“inspecção de limpeza”) eliminaram-se
todos os vestígios de acidentes anteriores (Ferrer et
al. 1991, Hugie 1993, Ferrer et al. 1999). As pros-
pecções foram efectuadas quinzenalmente, durante
dez meses, no período compreendido entre Março
e Dezembro de 2003.

Simultaneamente com as prospecções foram
registadas todas as utilizações da linha eléctrica,
tendo-se discriminado o local de poiso: apoio,
travessa do apoio, isoladores, cabos adjacentes ao
apoio, cabos entre apoios, topo do isolador mais
alto, em seccionador vertical ou em seccionador
horizontal.

RESULTADOS

Recolheram-se seis cadáveres de aves mortas
por electrocussão, cinco de aves vítimas de colisão
e penas de sete espécies (cinco por electrocussão e
dois por colisão, Tabela 1), totalizando 18 mortes. É
de salientar a existência de dois cadáveres
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Tabela 1. Número de indivíduos encontrados mortos ao longo da linha eléctrica, possíveis causas de morte e sua
localização na linha eléctrica. / Table 1. Number of  dead birds recorded along the power line, possible causes of  death and their
position in the electric power line. Mês – month; Prospecção – prospecting;  Espécie – species; Causa de morte – cause of  death; Tipo de
evidência – evidence type; Localização (número do poste) – Location (pole number); Tipologia do poste – pole types; Amarre – knot (pole
with insulators in knot chains); Triângulo rígido –rigid triangle (pole with a rigid insulator in the top); Electrocução – electrocution; Colisão
– colision; Limpeza- cleaning; Cadáver – corpse; Penas – feathers.

Mês Prospecção Espécie N Causa de Tipo de Localização Tipologia do
morte evidência (nº poste) poste

Março Limpeza Corvus corone 1 Electrocussão Cadáver 28 Amarre
Limpeza Asio otus 1 Colisão Cadáver 16-17 Triângulo rígido
Limpeza Buteo buteo 1 Colisão Cadáver 27-28 Amarre
Limpeza Alaudidae 2 Colisão Cadáver 43-44 Amarre

Março 1 Athene noctua 1 Electrocussão Cadáver 48 Amarre
Abril 2 -
Abril 3 -
Maio 4 -
Maio 5 Corvus corone 1 Electrocussão Cadáver 23 Triângulo rígido
Junho 6 -
Junho 7 -
Julho 8 -
Julho 9 Turdidae 1 Electrocussão Penas 48 Amarre
Agosto 10 Strigiformes 1 Electrocussão Penas 51 Amarre

10 Sturnus unicolor 1 Electrocussão Cadáver 48 Amarre
Agosto 11 Prunella modularis 1 Colisão Cadáver 15-16 Triângulo rígido

11 Turdidae 1 Colisão Penas 47-48 Amarre
Setembro 12 -
Setembro 13 Buteo buteo 1 Electrocussão 22 Triângulo rígido

13 Buteo buteo 1 Electrocussão 51 Amarre
13 Alaudidae 1 Electrocussão Penas 48 Amarre
13 Corvus corone 1 Colisão Penas 12-13 Amarre/Tr.ríg.

Outubro 14 -
Outubro 15 -
Novembro 16 -
Novembro 17 Sturnus unicolor 1 Electrocussão Penas 48 Amarre

17 Sturnus unicolor 1 Electrocussão Penas 47 Amarre
Dezembro 18 -

Figura 1. Variação mensal do
número de vítimas por electrocus -
são e colisão. / Figure 1. Monthly
variation of  the number of  victims due to
electrocution and collision.
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electrocutados junto do apoio número 48, bem
como penas identificadas junto do mesmo, em três
prospecções, o que indica a sua perigosidade
relativamente aos outros apoios. Durante a
prospecção de limpeza foram registados os
números máximos de ocorrências (Figura 1). Em
vários meses não foi registada mortalidade e
somente no mês de Agosto foram encontrados
cadáveres e vestígios (penas), evidências dos dois
tipos de acidentes (Tabela 1). Em sumário, foram
registadas em média 1,8 aves mortas por mês. A
Águia-d’asa-redonda Buteo buteo foi a espécie mais
afectada, por ter sido a que sofreu ambos os tipos
de acidente, e em maior número.

Relacionando a mortalidade com a tipologia dos
apoios, verifica-se que em todos os casos (cadáveres
vítimas de electrocussão e colisão), as mortes foram
mais abundantes nos apoios com cadeias de
amarração com um isolador rígido na extremidade
superior. Os restantes foram encontrados junto de
apoios com isoladores rígidos. Foram assim
registadas em média 0,26 aves mortas por apoio e
0,15 por quilómetro da linha em estudo.

Ao longo do período de estudo a linha em
análise foi utilizada por 690 indivíduos de 21
espécies. O Estorninho-preto Sturnus unicolor, foi a
espécie que se registou em maior número e 6
espécies apresentaram somente um registo
individual (Tabela 2).

No que respeita à distribuição das espécies
quanto ao uso da linha como local de poiso ao
longo do tempo, verificou-se uma maior
abundância avifaunística durante a Primavera e o
Verão. Pelo contrário, nos meses de Março e
Dezembro obtiveram-se menos registos. No que
diz respeito à escolha do local de poiso por cada
espécie, verificou-se a existência de diferenças para
várias espécies embora uma notória preferência por
poisarem nos cabos condutores entre os apoios
(Tabela 2). Registaram-se 0,26 aves mortas por
apoio, 0,15 por quilómetro e 1,8 por mês (total de
70 apoios, 120 quilómetros e 10 meses).

Verifica-se que o maior número de registos de
cadáveres ocorreu em Março, tendo as aves sido
vítimas de colisão. Convém salientar que neste mês
ocorreu a primeira prospecção “de limpeza” ou
seja, foram detectados todos os cadáveres não
removidos. Depois de Março, Agosto e Setembro
foram os meses com mais registos de acidentes (4).

A tipologia “apoios em amarre” foi a que provocou
mais acidentes na linha eléctrica, quer por
electrocussão, quer por colisão.

Constatou-se uma evidente preferência de local
de poiso nos condutores entre apoios (393
indivíduos), sendo S. unicolor a espécie a utilizar mais
a linha eléctrica como local de poiso (181),
provavelmente devido aos seus hábitos gregários. O
seccionador horizontal foi o menos escolhido como
local de poiso, utilizado apenas uma vez por uma
Águia-d´asa-redonda. Junho e Setembro foram os
meses em que maior número de espécies utilizaram
a linha como local de poiso.

DISCUSSÃO

Relativamente à mortalidade detectada na linha
em estudo, foram encontrados indivíduos perten-
centes a nove espécies, sendo a Águia-d’asa-redon-
da a mais afectada: três indivíduos, dois deles mor-
tos por electrocussão e um por colisão. É de notar
que esta espécie, de entre as encontradas, é também
a de maior porte, sendo a mais susceptível a
acidentes (principalmente a electrocussão). Num
estudo semelhante, efectuado na Zona de
Protecção Especial da Reserva Natural do Estuário
do Tejo (Matos 1997), a Águia-d’asa-redonda foi
também a ave de rapina mais afectada no que
respeita aos acidentes. Neste estudo desenvolvido
ao longo de nove meses, foram detectados trinta e
um cadáveres distribuídos por dezoito espécies.
Este valor corresponde à identificação de uma
mortalidade mínima de 7,5 aves/km em 4 km de
linha estudados. 

Os valores encontrados são muito inferiores aos
registados em estudos elaborados noutros locais, o
que não invalida a perigosidade da linha visto estar-
se a comparar escalas de dimensões muito
diferentes quer em termos de quilómetros
prospectados, quer em termos de tempo de estudo,
habitats e tipologia da linha eléctrica.

Os estudos iniciais sobre a colisão de aves como
causa de mortalidade, foram efectuados
simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos.
Renssen (1975) conduziu um estudo de colisão de
aves em linhas eléctricas na Holanda, e estimou um
milhão de aves mortas por ano (Janssen 2001).
Alonso & Alonso (1999) estimaram que 230 aves
morreram por colisão em 100km de linhas
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eléctricas em Espanha. Os primeiros resultados
referentes a números de aves electrocutadas,
publicados por estudos americanos foram
alarmantes (Olendorff  1981, Smith & Murphy
1972, Benson 1981), variando de 3 a 50 aves de
rapina por quilómetro de linha eléctrica. Na
Europa, a electrocussão de aves foi motivo de
grande atenção na Alemanha e em Espanha
(Bijleveld & Goeldlin 1976, Garzon 1977, Fiedler &
Wissener 1980, Haas 1980, Balmaceda 1984). Ferrer
et al. (1991), estimou uma taxa de mortalidade
causada por electrocussão de cerca de 200 aves por
quilómetro no sul de Espanha (Fiedler 1980).
Fiedler & Wissner (1980) mostraram que a
electrocussão foi a maior causa de morte de
Cegonha-branca Ciconia ciconia na Alemanha e
Ferrer & Hiraldo (1991) demonstraram o mesmo
para a Águia-imperial Aquila adalberti. 

Verificou-se a existência de um maior número
de vítimas na primeira prospecção, provavelmente
devido à acumulação de cadáveres (nunca tinham
sido removidos). O desaparecimento de aves
acidentadas, removidas por carnívoros, é
certamente um dos factores de erro mais impor-
tante. De facto, foi verificada a presença de javali e
raposa, e observados várias vezes excrementos de
lobo. Todas as penas encontradas estavam roídas.
No entanto, efectuar inspecções com uma
frequência que elimine este erro é quase impossível,
e certamente pouco prático, já que a maioria das
prospecções em busca de aves mortas implicam
mais de 24 horas de trabalho efectivo. É ainda de
salientar a diferença de visibilidade/detectabilidade
de cadáveres em diferentes habitats (e. g. carvalhais
e matos rasteiros), ou mesmo o facto das vítimas de
acidentes na linha morrerem longe da área
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Tabela 2. Utilização da linha eléctrica como local de poiso bem como a discriminação do tipo de apoio. / Table 2.
Use of  the power line for perching by type of  support. Poste-Pole; Travessa do poste-Pole cross bracing; Isoladores-Insulators; Condutores
adjacentes ao poste-Cable nearby pole; Condutores entre postes-cables between poles; Topo isolador superior-Highest insulator top;
Seccionador vertical-Vertical section; Seccionador horizontal-Horizontal section.

Espécie Postes Travessa Isoladores Condutores Topo Seccionador Total
do poste adjacente entre isolador indivíduos

ao poste postes superior vertical horizontal

Sturnus unicolor 52 54 5 127 181 2 28 0 449
Corvus corone - 1 - - 8 3 - - 12
Buteo buteo - - - - 3 1 - 1 5
Saxicola torquata 3 - - - 47 - - - 50
Circus pygargus - 1 - - - - - - 1
Emberiza cia - - - - 27 - - - 27
Cuculus canorus - - - 5 18 - - - 23
Lullula arborea - - - - 2 - - - 2
Prunella modularis - - - - 2 - - - 2
Streptopelia turtur - - - - 27 - - - 27
Carduelis chloris - - - - 2 - - - 2
Lanius excubitor - - - 4 3 - - - 7
Emberiza citrinella - - - - 2 - - - 2
Emberiza hortulana - - - - 9 - - - 9
Lanius collurio - - - - 2 - - - 2
Falco tinnunculus 1 1 - 4 7 2 - - 15
Delichon urbicum 1 - - - 50 - - - 51
Phoenicurus ochuros 1 - - - - - - - 1
Pica pica - - - - 1 - - - 1
Turdus philomelos - - - - 1 - - - 1
Sylvia communis - - - - 1 - - - 1

Total Ind/local 58 57 5 140 393 8 28 1 690
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prospectada. Deste modo, o verdadeiro número de
mortes pode ser frequentemente maior que o
número de vítimas efectivamente encontradas
(Ferrer et al. 1999). 

É de salientar a ocorrência de dois cadáveres (de
Mocho-galego Athene noctua e Estorninho-preto) no
poste 48, resultantes de morte por electrocussão.
Muitas penas também foram encontradas nas
imediações deste poste, evidenciando a actividade
constante de animais que, provavelmente, removem
os cadáveres. Este poste em particular parece ser
um apoio perigoso, não só pela estrutura, mas
também devido ao facto de se localizar
imediatamente antes de um vale no qual corre uma
pequena linha de água. Nesta zona é frequente
haver nevoeiro, devido à elevada altitude. Matos
(1997) abordou este assunto e concluíu que o
nevoeiro é uma causa com peso na ocorrência de
acidentes. Este conjunto de factores contribuirá
certamente para a perigosidade do apoio. 

Quanto à relação tipologia dos apoios/
acidentes, verificou-se a ocorrência de acidentes
maioritariamente em apoios com isoladores em

cadeias de amarração com um isolador rígido na
extremidade superior. Segundo estudo efectuado
por Balmaceda (1984), a maioria dos acidentes
detectados ocorreram também em apoios com
isolador rígido. Pode constatar-se que as linhas com
isoladores rígidos comportam sempre um maior
risco que as construídas com isoladores em
suspensão ou em amarração (Balmaseda 1984).

No que respeita à utilização da linha como local
de poiso, a maior utilização foi verificada em Junho
e Setembro, ou seja, início e fim de Verão, o que é
compreensível pelo facto desta zona ser
aparentemente um importante corredor migratório
segundo registos de sessões de anilhagem
executadas na zona, e por nesta altura estarem
presentes mais indivíduos na zona. O maior
número de indivíduos pousados foi verificado nos
meses de Julho e Agosto, provavelmente por se
tratar de uma época de pós-reprodução e ainda
permanecerem imaturos no local antes da migração,
mas também devido ao comportamento de
determinadas espécies. Convém salientar que S.
unicolor foi a espécie com maior número de
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Figura 2. Relação entre a tipologia
dos apoios e os acidentes ocorridos.
/ Figure 2. Relation between pole
structures and registered accidents.

Figura 3. Variação mensal do
número de espécies e indivíduos que
utilizam a linha eléctrica como local
de poiso. / Figure 3. Monthly
variation in the number of  species and
individuals using the power line for
perching.



indivíduos que utilizou a linha eléctrica como local
de poiso, mas na maioria das vezes encontravam-se
em bandos. Paralelamente à linha em estudo, existe
uma linha de telefone, muito utilizada pelas aves
como poiso. Este facto provavelmente evita a
ocorrência de mais acidentes na linha eléctrica e
diminui o registo de indivíduos que utilizam a linha
eléctrica, no entanto, serão necessários estudos
vocacionados para o provarem. Num estudo
efectuado em Espanha, registaram-se 37 espécies
de aves que utilizaram a linha eléctrica como local
de poiso (Balmaceda 1984). Um trabalho de
Lebreton (1979) sobre a utilização horizontal de
linhas eléctricas e telefónicas como local de poiso
de canto por Emberiza calandra, determinava que
estas aves poisavam com preferência nas
proximidades do poste. Este autor concluíu que o
vão compreendido entre dois apoios permite
comparar a linha a uma sucessão espaçada de
árvores, onde os postes seriam os troncos e as
porções de condutores que partem deles, as ramas
(Balmaseda, 1984). Segundo Balmaceda (1984),
Lanius excubitor é uma espécie que utiliza
correntemente as linhas próximas de estradas. Este
poisa tanto nos postes como nos condutores, não
permitindo analisar a posição que ocupa nas linhas.
No entanto, convém referir que esta é uma espécie
que se move em diversos habitats e que usa as linhas
como poiso para detectas as suas presas.

Embora a linha eléctrica seja utilizada pelas aves
como local de poiso, o que não é estranho devido a
ser a estrutura mais elevada da zona, a mortalidade
produzida sobrepõe-se a este aspecto. De facto,
mesmo com todos os factores que reduzem as
provas, a ocorrência de mortalidade é visível.
Propostas de minimização têm sido efectuadas, e
espera-se que cada vez mais sejam utilizadas em
campo. Em diversos países (Estados Unidos,
Alemanha, Holanda e Japão) a preocupação de
minimizar os acidentes ocorridos nas linhas levou a
proporem medidas para reduzirem os seus
impactos negativos. São muitas as soluções
desenvolvidas para evitar os acidentes por colisão,
mas geralmente visam, essencialmente, melhorar a
visibilidade do cabo (Ferrer et al. 1995). Em linhas
de transporte, é suficiente sinalizar o cabo de terra,
que é o principal responsável pelos acidentes. A
eficácia da sinalização dos cabos não parece
aumentar com o tamanho do dispositivo utilizado

(o que pode levar a problemas técnicos para a sua
implantação em condições de vento ou gelo).
Comprovou-se o efeito positivo sobre a eficácia da
frequência de sinais sobre o cabo. As medidas
aplicadas mais frequentemente têm forma de espiral
enrolada sobre o cabo ou forma de bolas, mas
também se utilizam tiras de diversos tipos, silhuetas
de aves e outros desenhos (Ferrer et al. 1995). Na
Holanda (Heijnis 1980) utilizam-se silhuetas de aves
de rapina nos condutores. No entanto, fitas
coloridas e espirais vistosas enroladas nos
condutores não deram resultado neste país. Na
Grã-Bretanha (Scott et al 1972) aplicaram-se cintas
e bandas luminescentes que reduziram notavel-
mente o número de colisões. Em Espanha, utilizam
como “espanta-pássaros” espirais de P.V.C. que se
enrolam nos cabos para os tornarem mais visíveis
(Balmaceda 1984). 

Para reduzir o risco de electrocussão, a solução
ideal, que suprimiria todos os problemas de
electrocussão, não parece ser viável a curto ou
médio prazo, já que consiste no enterramento das
linhas aéreas existentes, ou na substituição dos
apoios actuais por outros de desenho mais seguro
(Ferrer et al. 1995). No entanto, existem soluções
viáveis, eficazes e baratas que não implicam a
modificação dos postes perigosos na sua totalidade.
Com a implantação de dispositivos nos pontos de
maior risco ou a modificação de pequenos aspectos
do desenho, pode-se obter uma considerável
redução do risco de acidentes. Em muitos casos, a
redução substancial da perigosidade de uma linha
pode dever-se apenas à modificação dos postes
mais perigosos, que são responsáveis pela maior
parte da mortalidade (Ferrer et al. 1995). As
soluções antielectrocussão desenvolvidas baseiam-
se em quatro tipos de procedimentos: o isolamento
dos cabos condutores, parcialmente à altura da
cruzeta, ou por completo; o isolamento da cruzeta;
a instalação de dispositivos que dificultem ou
impeçam o poiso das aves em pontos perigosos do
apoio e a modificação do desenho do apoio (Ferrer
et al. 1995). 
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COMPARAÇÃO DA DIVERSIDADE DE AVES

AQUÁTICAS ENTRE QUATRO HABITATS NO

ESTUÁRIO DO SADO: PISCICULTURA, SAPAL, SALINA

ABANDONADA E SALINA ACTIVA
J.C. PEREIRA1 & A.G. PEREIRA1

Airo 16: 51-61 (2006)

RESUMO – O objectivo do presente trabalho foi o de avaliar e comparar a diversidade de avifauna
aquática em quatro habitats estuarinos no Estuário do Sado: Piscicultura semi-intensiva, Sapal,
Salina abandonada e Salina activa. Procedeu-se a censos sazonais de aves aquáticas para cada um dos
habitats. Verificou-se que o índice de diversidade foi ligeiramente superior na Piscicultura quando
comparado com os restantes habitats, porém, o número de indivíduos foi bastante inferior. As
percentagens de espécies com estatuto SPEC2 foram iguais para os habitats considerados. A
comunidade de aves que ocorreu na Piscicultura, em Preia-mar (PM), durante o Inverno, Outono e
Verão foi semelhante ao das salinas, excepto na Primavera, devido ao elevado número de Pilritos-de-
–peito-preto Calidris alpina durante o período migratório pré-nupcial. A Piscicultura foi utilizada
como área de alimentação por límicolas, Chilreta (Sterna albifrons), Águia-pesqueira (Pandion
haliaetus) e Águia-sapeira (Circus aeruginosus). Estas observações sugerem que a diversidade
avifaunística de pisciculturas semi-intensivas não é necessariamente inferior à de outros habitats
artificiais no Estuário do Sado, podendo constituir um mosaico adicional com relevância para a
diversidade avifaunística de áreas estuarinas.

COMPARISON OF THE DIVERSITY OF WATERBIRDS AMONG FOUR HABITATS AT SADO

ESTUARY: FISHFARM, SALTMARSH, ABANDONED SALTPAN AND ACTIVE SALTPAN. The main
objective of  the present study was to evaluate the waterbird diversity among four estuarine habitats
located in Sado Estuary: Fishfarm, Saltmarsh, Abandoned saltpan and Active saltpan. Seasonal
census of  waterbirds were carried out for each habitat. The diversity index was higher in the Fishfarm
than in the other three habitats. The percentage of  species with SPEC2 category was similar for all
habitats. Bird community during high tide (PM) in the Fishfarm was similar to that of  the saltpans,
except in Spring, due to high numbers of  Dunlins Calidris alpina in migration. The Fishfarm was
used for foraging by waders, Little Terns (Sterna albifrons), Osprey (Pandion haliaetus) and
Marsh harrier (Circus aeruginosus). This work suggests that bird diversity in semi-intensive
fishfarms is not inferior to that observed in other artificial habitats, and that fishfarms could constitute
an additional habitat with relevance to bird diversity in estuaries

1Musgos - aquacultura, Avenida Humberto Delgado, n.º 6A, 2860-021 Alhos Vedros, Portugal. E-mail:
musgos@sapo.pt, Site: http://musgos.no.sapo.pt

Os estuários são ecossistemas de elevada
diversidade apesar de grande parte do seus habitats
naturais terem sido alterados para fins agrícolas,
urbanos ou industriais. Actualmente, os estuários
continuam sobre elevada pressão humana. Para além
das actividades humanas com impactes elevados,
como a dragagens, as actividades portuárias, e a

indústria, existem outras actividades, com impactes
menores, como as salinas, as aquiculturas e os
arrozais, que acabam por se constituir como habitats
semi-naturais dos estuários.

Todas estas actividades provocaram ou
provocam alterações na estrutura das comunidades
ecológicas originais, com impacto nos níveis mais



altos das cadeias tróficas, nomeadamente na
avifauna. Com a finalidade de compreender qual a
situação das populações de aves nos estuários
existem trabalhos efectuados como os censos para
espécies de aves invernantes (Rufino 1979, 1989,
1990, 1991, 1992, Rufino & Costa 1993), a
importância de habitats supra-tidais como as salinas
para as aves invernantes e migradoras (Neves &
Rufino 1995, Pedro 2006) e como habitats de
nidificação para Borrelho-de-coleira-interrompida
(Charadrius alexandrinus), Pernilongo (Himantopus
himantopus) e Chilreta (S. albifrons) (Rufino et al. 1984,
Cabral et al. 2002, Múrias et al. 2002, Pardal 2000,
Ribeiro 2002). Porém, para além de Lopes et al.
(2005) poucos trabalhos têm abrangido os diversos
habitats e os ciclos anuais de ocorrência e
comportamento das inúmeras espécies de aves que
visitam, nidificam e habitam regularmente os
estuários. 

Assiste-se actualmente a um aumento da
actividade piscícola, através da construção de
aquiculturas (pisciculturas) em áreas estuarinas.
Algumas salinas têm sido convertidas em
pisciculturas, perdendo-se assim habitat disponível
para a maioria das espécies de limícolas que se
alimentam em locais com uma coluna de água
reduzida (Rufino & Neves, 1992). Existem poucos
trabalhos a avaliar a influência das pisciculturas na
avifauna estuarina. Ribeiro (2002) e Pardal (2002)

demonstraram que o sucesso reprodutor de espécies
como o Borrelho-de-coleira-interrompida e o
Pernilongo é significativamente menor em
pisciculturas do que em salinas, possivelmente
devido à perturbação humana. No entanto, não
existem trabalhos publicados sobre as espécies que
frequentam as pisciculturas ao longo de um ciclo
anual. Esta informação é importante para iniciar uma
discussão e avaliação, de forma a minimizar no
futuro os possíveis impactos desta actividade na
diversidade avifaunística de estuários 

O objectivo do presente trabalho foi o de avaliar
e comparar a diversidade de aves aquáticas em quatro
habitats estuarinos no estuário do Sado: Piscicultura
semi-intensiva, Sapal, Salina abandonada e Salina
activa. 

MÉTODOS

Este trabalho decorreu no Estuário do Sado
entre Fevereiro e Outubro de 2005. Definiram-se 4
habitats com áreas similares (Figura 1),
considerando-se a Piscicultura (regime de semi-
intensivo, área de 8.947m2), o Sapal (área de
10.489m2), a Salina abandonada (área de 10.108m2) e
a Salina activa (área de 9.039m2). Como a diferença
máxima entre áreas não excedeu mais do que 1,5
hectares optou-se por apresentar os dados como
abundância absoluta.
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Figura 1. Localização dos 4
habitats no Estuário do Sado.
{Piscicultura (1), Salina
abandonada (2); Sapal (3),
Salina activa (4)}. / Figure 1.
The location of  the 4 habitats in
Sado Estuary. {Fish farm (1),
Abandoned saltpan (2), Saltmarsh
(3), Active saltpan (4)}



A Piscicultura caracteriza-se por tanques/lagos
salgados cujas margens são constituídas por
vegetação pioneira de Salicornia sp. e gramíneas
anuais nos taludes superiores. O habitat de Sapal
observado sofre uma variação tidal diariamente,
ficando na Preia-mar de marés-vivas, coberto de
água. A vegetação dominante é composta por prados
de Spartina sp. (Spartinion maritimae). A Salina
abandonada definiu-se como sendo um habitat onde
já não se efectua a extracção de sal, com as
comportas arrombadas e consequente variação de
marés, bem como pela presença de vegetação
pioneira de Salicornia sp. e halonitrófila. A Salina
activa caracterizou-se como um local de extracção de
sal, praticamente sem qualquer tipo de vegetação.

Efectuaram-se 2 contagens diárias, uma
contagem pela manhã, durante a Baixa-mar (BM) e
outra à tarde em Preia-mar (PM), de forma
sistemática, e apenas para as aves aquáticas, por
período, Inverno (Fevereiro, Março), Primavera
(Abril, Maio), Verão (Junho, Julho) e Outono
(Setembro). Definiu-se Preia-mar para as obser-
vações efectuadas com marés superiores a 1,9 m
(tabela de marés) e Baixa-mar para as observações
efectuadas com marés inferiores ou iguais a 1,9 m
(tabela de marés). Optou-se por definir este valor de
forma a reduzir o efeito do estado da maré de
amplitude extrema (maré viva e maré morta). As
contagens foram efectuadas percorrendo os locais e
contando todas as aves aí existentes. O número de
indivíduos pertencentes a outros grupos, como os
passeriformes e aves de rapina foram anotados, mas
não foram alvo de uma contagem sistemática. A
identificação foi efectuada recorrendo a um guia de
aves (Mullarney et al. 1999). Utilizaram-se binóculos
Nikon 10x35 6.6º WF e um telescópio Kowa TSN
com ampliação de 20x. 

Para cada período e local foi calculado o índice de
diversidade de Shannon-Weaver definido como:

onde pk é a proporção de indivíduos da espécie k e
calculado o evenness como:

onde S é o número total de espécies.
Calculou-se o índice de similaridade de Gower,

definido como:

onde N é o número total de espécies consideradas na
comparação entre as comunidades; Ixi-xjI é a
diferença absoluta entre o número de indivíduos da
espécie k nas comunidades i e j e Rk que é definido
como a diferença entre o máximo e o mínimo do
número de indivíduos da espécie k (Lim & Khoo
1985). O cálculo dos índices acima referidos foi
efectuado considerando os valores quantificados na
Tabela 1, excluindo-se desta análise espécies não
aquáticas, cujo método de contagem utilizado não é
adequado para quantificar a sua abundância (e.g.
passeriformes, aves de rapina e alguns indivíduos
cuja espécie não foi identificada). Com o objectivo de
compreender melhor a similaridade da comunidade
de aves aquáticas entre os diferentes habitats
calculou-se a diferença entre 1 (valor máximo do
índice de Gower) e os valores obtidos, efectuando-se
uma análise de Cluster (StatSoft 2001), através do
cálculo das distâncias geométricas (método de Ward). 

Definiram-se grupos funcionais de aves aquáticas
como o conjunto de espécies pertencentes à mesma
família. Os grupos funcionais definidos foram
Garças (Egretta garzetta, Ardea cinerea), Limícolas
(Recurvirostra avosetta, H. himantopus, Charadrius dubius,
Charadrius hiaticula, C. alexandrinus, Pluvialis squatarola,
Calidris alba, Arenaria interpres, C. alpina, Calidris
minuta, Actytis hypoleucos, Tringa totanus, Tringa nebularia,
Limosa limosa, Limosa lapponica, Numenius arquata),
Andorinhas-do-mar (S. albifrons, S. sandvicensis, S.
hirundo) Gaivotas (Larus ridibundus, Larus cachinnans),
Patos (apenas o Pato-real Anas platyrhynchos),
Mergulhões (Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus) e
Corvo-marinho (Phalacrocorax carbo).

Procedeu-se à comparação do número de
indivíduos entre os diferentes habitats considerando
cada estado de maré. Esta comparação foi efectuada
para o número de indivíduos de todas as aves
aquáticas e para o número de indivíduos do grupo
funcional mais relevante que é o das aves Limícolas.
Relativamente à diversidade procedeu-se ao cálculo
de um índex de diversidade, sensu lato, incluindo
todas as aves aquáticas e ao cálculo de um índex de
diversidade específico considerando apenas as
espécies do grupo funcional Limícolas. 

Foram definidas as seguintes actividades;
alimentação mais descanso e nidificação. Para os
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Tabela 1. Índice de Diversidade Shannon-Weaver por habitat e período. Valor de evenness em parêntesis. *Índices
relativos apenas ao grupo funcional Limícolas. / Table 1. Shannon-Weaver diversity index per habitat and period. Evenness
value in parenthesis. *Indexes only considering Waders species.

Salina activa / Salina abandonada / Piscicultura / Sapal /
Active saltpan Abandoned saltpan Fishfarm Saltmarsh

Inverno / Winter 0,68 (0,54) 0,89 (0,68) 0,98 (0,83) 0,71 (0,68)
0,59 (0,57)* 0,81 (0,71)* 0,54 (0,77)* 0,57 (0,81)*

Primavera / Spring 0,19 (0,25) 0,30 (0,27) 0,96 (0,84) 0,72 (0,63)
0,19 (0,25)* 0,28 (0,27)* 0,77 (0,77)* 0,61 (0,61)*

Verão / Summer 0,63 (0,74) 0,57 (0,73) 0,86 (0,90) 0,86 (0,90)
0,53 (0,62)* 0,52 (0,75)* 0,54 (0,90)* 0,45 (0,95)*

Outono /Autumn 0,74 (0,82) 0,91 (0,78) 0,88 (0,84) 0,66 (0,64)
0,36 (0,60)* 0,83 (0,80)* 0,74 (0,87)* 0,50 (0,59)*

grupos funcionais Andorinhas-do-mar, Garças e
Gaivotas diferenciou-se a actividade de alimentação
da actividade de descanso. No grupo funcional
Andorinhas-do-mar, o Garajau (S. hirundo) e a
Gaivina (S. sandvicensis) correspondem apenas a 3
indivíduos, pelo que se optou apenas por considerar
o grupo funcional como uma espécie (S. albifrons,
Chilreta). 

Para testar o efeito da variação tidal no número
de indivíduos presentes em cada habitat utilizou-se o
teste não-paramétrico de Wilcoxon. Para comparar o
número de indivíduos entre habitats utilizou-se o
teste não-paramétrico de Kruskal-wallis e o teste
não-paramétrico Q para múltiplas comparações (Zar
1999). Efectuou-se um teste !2 e G (Zar 1999) para
comparar diferenças entre o número de indivíduos
nas actividades de alimentação e/ou descanso para
cada grupo funcional, entre habitats. Relativamente à
nidificação, registaram-se todos os ninhos
encontrados de aves aquáticas.

Para cada espécie registada anotou-se a sua
categoria SPEC, Species of  European Conservation
Concern (BirdLife International 2004). Estas foram
organizadas de acordo com a sua categoria SPEC e
calculada a percentagem de espécies de cada
categoria por habitat. A categoria SPEC2 inclui as
espécies com estatuto de conservação desfavorável
na Europa e na qual a sua população global está
concentrada. A categoria SPEC3 inclui as espécies
com estatuto de conservação desfavorável na
Europa, mas cuja população se concentra fora da
Europa. A categoria non-SPEC inclui as espécies

com Estado de Conservação Favorável na Europa.

RESULTADOS

Efeito da variação tidal no número de indivíduos
de aves aquáticas

Verificou-se um número significativamente
inferior de indivíduos em situações de BM
comparativamente a PM no habitat Salina
abandonada (Wilcoxon: Z=3,18, p<0,001, n=42) e
Salina activa (Z=3,56, p<0,001, n=42). Para o habitat
Sapal verificou-se a situação contrária, um número
significativamente superior de indivíduos para
situações de BM comparativamente a PM (Z=2,40,
p=0,016, n=42). O habitat Piscicultura não
apresentou diferenças significativas entre os dois
estados de maré (Z=0,46, p=0,647, n=42).

Para as Limícolas verificou-se a mesma situação
acima referida (Salina abandonada, Wilcoxon:
Z=3,30, p<0,001, n=16; Salina activa, Wilcoxon:
Z=2,54, p<0,011, n=16; Sapal, Wilcoxon: Z=2,19,
p<0,029, n=16; Piscicultura, Wilcoxon: Z=1,78,
p<0,076, n=16).

Variação no número de indivíduos de aves
aquáticas por período

O número de indivíduos de todas as espécies no
Inverno e Primavera foi significativamente diferente
entre habitats (Kruskal-Wallis: H3,204=30,3; p=0,000
e H3,115=10,0; p=0,020, respectivamente). Esta



diferença foi devida há ocorrência de um número de
indivíduos significativamente inferior na Piscicultura
(Teste não Paramétrico Q para múltiplas
comparações: Q4=2,639; p<0,05; Figura 2).

O número de indivíduos no Verão foi
significativamente diferente entre habitats (Kruskal-
Wallis: H3,62=11,5, p=0,009) sendo esta diferença
devido há ocorrência de um número de indivíduos
significativamente inferior para a Piscicultura,
quando comparada com o Sapal (Teste não-
paramétrico Q para múltiplas comparações:
Q4=2,639; p<0,05). No Outono não se verificaram
diferenças significativas no número de indivíduos
entre habitats (Kruskal-Wallis: H3,69=6,6; p=0,086;
Figura 2). Verificou-se um declínio geral no número
de indivíduos da Primavera para o Verão, mais
acentuado nos habitats Salina activa e Salina
abandonada. 

Diversidade e Similaridade

A Piscicultura apresentou, sensu lato, indíces de
diversidade e de evenness ligeiramente mais elevados
comparativamente aos restantes habitats (Tabela 1).
De salientar a redução do índice de diversidade e
evenness para os habitats Salina activa e Salina
abandonada, na Primavera, quando comparados com
a Piscicultura e o Sapal (Tabela 1). Relativamente ao
grupo funcional Limícolas, o habitat Salina
abandonada destaca-se com valores mais elevados no
Inverno e Outono e a Piscicultura com os maiores
valores na Primavera (Tabela 1, valores com *).

O número de espécies foi superior nas salinas
apenas durante o Inverno declinando na Primavera,
sendo sempre idêntico entre o 3 habitats (Figura 3).

Todos os habitats apresentaram o mesmo
número de aves aquáticas com categoria SPEC2 e
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Figura 2. Variação sazonal no número
de indivíduos de aves aquáticas, durante
o ano de 2005, em 4 habitats do Estuário
do Sado. / Figure 2. Seasonal variation in
the number of  individuals in four habitats of
Sado Estuary in 2005.

Figura 3. Variação sazonal no número
de espécies de aves aquáticas, durante o
ano de 2005, em 4 habitats do Estuário
do Sado. / Figure 3. Seasonal variation in
the number of  species  in four habitats of  Sado
Estuary in 2005.
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com categoria SPEC3, excepto, nesta última
categoria para o habitat Salina abandonada cujo
número foi inferior.

Verifica-se que a Piscicultura e a Salina activa
apresentam uma comunidade de aves muito similar
para os períodos de Inverno e Outono, em PM
(Figura 4). Para o estado BM, a similaridade passa a
ser maior entre Salina abandonada e Salina activa.
Saliente-se, porém, que a distância de ligação, da
Piscicultura às salinas, é menor que a distância de
ligação ao Sapal (Figura 4). Na Primavera a

comunidade de aves não muda entre PM e BM,
sendo o Sapal e a Piscicultura mais similares entre si
e a Salinas mais similares entre si (Figura 4). No
Verão, em PM, a Piscicultura é mais similar à Salina
abandonada. Em BM, a Piscicultura é mais similar à
Salina activa, verificando-se uma situação oposta para
o Sapal (Figura 4). 

Actividades por habitat

As Garças e as Gaivotas preferiram o Sapal como

Tabela 2. Percentagem do número total de espécies por habitat e estatuto de conservação, Em parêntesis encontra-se
o número total de espécies observado. / Table 2. Percentage of  total species number per habitat and conservation criteria. The
total number of  observed species is in parenthesis.

Salina activa / Salina abandonada / Piscicultura / Sapal /
Active saltpan Abandoned saltpan Fishfarm Saltmarsh

Non-SPEC 44 (14) 47 (15) 34 (11) 34 (11)

SPEC3 19 (6) 16 (5) 19 (6) 19 (6)

SPEC2 9 (3) 9 (3) 9 (3) 9 (3)

Tabela 3. Comparação da percentagem de indivíduos em actividades de alimentação e/ou descanso entre habitats, por
grupo funcional de aves aquáticas. / Table 3. Comparison of  the percentage of  individuals in feeding and/or resting activities
among habitats, per functional group of  waterbirds.

Salina Salina Piscicultura/ Sapal/ N Estatística (gl=3,
activa/ abandonada / Fishfarm Saltmarsh P<0,001)

Active saltpan Aband. saltpan % %
% %

Garças (descanso) 0 28 0 72 85 !2=117
Egrets (resting)
Garças (alimentação) 0 0 35 65 79 !2=92
Egrets (feeding)
Limícolas 36 44 4 16 5.693 !2=2253
Waders
Chilretas (descanso) 6 94 0 0 17 G=40
Little Tern (resting)
Chilretas (alimentação) 0 0 88 12 17 G=35
Little Tern (feeding)
Gaivotas (descanso) 15 29 1 56 857 !2=117
Gulls (resting)
Gaivotas (alimentação) 0 0 100 0 40 !2=120
Gulls (feeding)
Patos/Ducks 20 5 75 0 20 G=28
Flamingos/Flamingos 8 0 0 92 215 !2=520
Mergulhões/Grebes 12,5 0 25 63 8 -
Corvo-marinho/Cormorant 20 0 60 20 5 -
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Figura 4. Análise de Cluster para os 4
habitats (Piscicultura, Sapal, Salina
abandonada e Salina activa), conside-
rando os diferentes períodos e a variação
tidal. / Figure 4. Cluster analyses among 4
habitats: Fishfarm (Piscicultura), Saltmarsh
(Sapal), Abandoned saltpan (Salina
abandonada) and Active saltpan (Salina activa)
considering different periods and tidal variation.

Figura 5. Número de ninhos de cada
espécie por tipo de habitat em 2005. /
Figure 5. Number of  nests of  each species per
habitat type in 2005.



área de descanso. Como área de alimentação as
Gaivotas optaram pela Piscicultura. As Garças para
além do Sapal também utilizaram a Piscicultura
como área de alimentação (Tabela 3). No caso das
Limícolas verificou-se uma preferência pelas salinas
como habitat de descanso e/ou alimentação (Tabela
3). Os Flamingos e os Mergulhões optaram pelo
Sapal com área de descanso e/ou alimentação. No
caso dos Mergulhões, a Piscicultura é segunda
escolha. Situação inversa para o Corvo-marinho que
preferiu a Piscicultura (Tabela 3). Dentro deste gru-
po destaca-se o Pernilongo e o Borrelho-de-coleira-
–interrompida que nidificaram nestes habitats.
Saliente-se ainda, que o Pernilongo nidificou apenas
na Salina abandonada, enquanto o Borrelho-de-
coleira-interrompida nidificou nos dois tipos de
salina (Figura 5). No caso da Piscicultura há a registar
a nidificação de Pato-real (Figura 5), que exibe
também preferência por este habitat como área de
alimentação e/ou descanso (Tabela 3). As Chilretas
preferiram a Salina abandonada como área de
descanso, nidificando em ambos os habitats de salina
(Figura 5) e utilizando a Piscicultura como área de
alimentação (Tabela 3). A Águia-pesqueira (Pandion
haliaetus) e a Águia-sapeira (Circus aeruginosus) foram
igualmente observadas em actividade de alimentação
na piscicultura.

Por último, registe-se o facto de que a única
espécie de limícola que preferiu a Piscicultura em
relação aos restantes habitats, foi o Maçarico-das-
–rochas (Actytis hypoleucos) (!2= 76,4; ”gl=3”;
p<0,001).

DISCUSSÃO

A influência da variação tidal no número de
indivíduos, de todas as espécies consideradas e
apenas as pertencentes ao grupo funcional Limícolas
verifica-se nos habitats salinas (activa e abandonada)
e Sapal, e praticamente não se verifica para a
Piscicultura. No entanto, considerando apenas as
Limícolas, o caso da Piscicultura apresenta uma
diferença quase significativa. A similaridade entre
Piscicultura e Salina activa, durante o Inverno e
Outono, em PM, parece evidenciar o facto de que,
apesar de, em número inferior, as limícolas, também
procurarem refúgio no habitat Piscicultura, facto que
poderá explicar o valor quase significativo obtido
pelo teste de Wilcoxon. Esta situação mostra que

elevado número de indivíduos, nomeadamente do
grupo funcional Limícolas, procuram espaços,
durante a Preia-mar, em habitats de supra-tidal
(Warnock & Takekawa 1995; Múrias et al. 1997). 

Verificou-se um ligeiro aumento no número de
indivíduos do Inverno para a Primavera em todos os
habitats, sendo este mais evidente nas salinas. A
principal espécie, responsável por este aumento, é o
Pilrito-de-peito-preto devido às migrações que
ocorrem durante estes períodos (Lopes et al. 2005).
Este grande aumento no número de Pilritos-de-
peito-preto reflectiu-se no baixo valor de diversidade
e evenness calculado para a Primavera nas salinas.

A Piscicultura apresenta um baixo número de
indivíduos, quando comparado com os números
apresentados pelas salinas e Sapal, nomeadamente no
Inverno e Primavera. No entanto, apresenta uma
diversidade de espécies elevada ao longo de todo o
ano e ligeiramente superior à diversidade das salinas.
Saliente-se que os índices de diversidade consideram
o número de espécies e a sua proporção relativa-
mente ao número de indivíduos. Esta situação mostra
que a diversidade de espécies é mais homogénea na
Piscicultura e no Sapal do que nas salinas. De referir,
ainda, que esta diversidade engloba várias espécies de
categoria SPEC2 e SPEC3.

A análise de Cluster mostra que a comunidade de
aves que ocorre em situações de PM, durante o
Inverno e Outono, na Piscicultura é mais similar à da
Salina activa do que a comunidade de aves presente
nos restantes habitats, excepto durante a Primavera.
Neste caso, a comunidade de aves da Piscicultura
aproxima-se mais à do Sapal e as comunidades
presentes nas salinas são mais similares entre si. Esta
situação reflecte as migrações anteriormente
referidas e a utilização de ambos os tipos de salinas
como áreas de descanso e alimentação (Múrias et al.
2002, Lopes et al. 2005, Cabral et al. 2002). Apesar do
número de indivíduos relativamente menor, a
Piscicultura, no que se refere a aves limícolas, é
frequentada em zonas como as valas de saída, ou nos
tanques/lagos que se encontram em vazio sanitário
(designa os tanques que permanecem com as
comportas fechadas para secagem após a pesca,
sendo mais tarde mantidos sob o efeito da variação
tidal), e que constituem locais muito ricos em fauna
bentónica, nomeadamente Nereis diversicolor, espécie
de poliqueta importante na dieta de diversas espécies
de aves (Masero & Pérez-Hurtado 2001). Esta
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situação poderá explicar a similaridade na
comunidade de aves verificada em PM, durante o
Inverno e Outono, entre a Piscicultura e a Salina
activa. 

Para além das limícolas, a Piscicultura é utilizada
preferencialmente por outras espécies, quer como
área de alimentação quer como área de nidificação.
Como área de alimentação refiram-se as Garças, as
Gaivotas e a Chilreta. Esta última espécie foi
observada durante a Primavera e Verão a capturar
pequenos peixes, nomeadamente sardinhas,
existentes nos tanques/lagos. Saliente-se o facto de
que a Salina abandonada, onde a Chilreta nidificou,
ser adjacente à Piscicultura. Outras espécies que
utilizaram a Piscicultura como área de alimentação
e/ou descanso, porém em número reduzido, foram o
Corvo-marinho, o Mergulhão-pequeno e o Guarda-
–rios (Alcedo atthis). Refira-se ainda que, apesar de
não terem sido quantificadas por este método, foram
aí observadas a Águia-pesqueira e a Águia-sapeira.

Relativamente à nidificação verificou-se que para
o Pernilongo a Salina abandonada constituiu o
habitat preferido, o que está de acordo com os dados
apresentados por Pardal (2000), onde este refere a
baixa tolerância desta à perturbação humana. Por
outro lado, a nidificação de Borrelho-de-coleira-
–interrompida e Chilreta, em ambas as salinas, revela
uma maior tolerância destas espécies à presença
humana (Pardal 2000). Este autor, apresenta ainda
dados de nidificação de Chilreta numa piscicultura
em construção, referindo, porém, que ao tratar-se de
um habitat com condições provisórias (inexistência
de vegetação e baixo níveis de água) poderá ter
atraído esta espécie, mas que não permitiu o seu
estabelecimento em definitivo. 

Múrias et al. (2002) sugerem que a destruição dos
habitats de supra-tidal ameaça determinadas espécies
de limícolas estuarinas e que, existe uma insuficiência
de espaços nos sapais que garantam a possibilidade
destas se alimentarem eficientemente para
continuarem as migrações, optando, assim, pelas
salinas. Os dados deste trabalho indicam que
elevados números de limícolas se concentram nas
salinas durante a Primavera, que corresponde ao
período migratório pré-nupcial (Lopes et al. 2005).
Nos restantes períodos, a Piscicultura mantém uma
comunidade de aves similar à da Salina activa e com
uma diversidade ligeiramente superior, possivel-
mente devido às espécies que normalmente não

ocorrem nas salinas. Para além disso, a utilização
combinada de habitats, como parece ser o caso da
Chilreta permite pensar que, uma gestão integrada e
sustentável dos diversos habitats construídos pelo
homem em zonas estuarinas poderá constituir uma
solução importante para as diversas espécies que
frequentam os estuários. Assim, será importante
considerar o mosaico proporcionado pelos vários
habitats artificiais dos estuários, os quais se poderão
complementar entre si na preservação da
biodiversidade estuarina. São necessários estudos
com replicados dos diversos habitats para avaliar esta
questão.

A transformação de salinas em pisciculturas
reduz um habitat específico para um grupo funcional
importante nos estuários, porém, parece dispo-
nibilizar espaços para outros grupos reflectindo,
assim, maior diversidade. Esta diversidade engloba
também as limícolas, porém, em menor número.
Refira-se que a comunidade de aves que frequenta a
piscicultura é em diversos períodos similar ao das
salinas o que se por um lado pode ser encarado como
a perda de um habitat (a conversão de salina em
piscicultura) pode, também, ser visto como a criação
de uma nova tipologia com elevada diversidade, mas
cuja concepção deverá considerar a perda de espaço
de supra-tidal. A diversidade e a similaridade
verificada nas situações de PM entre Piscicultura e
Salina activa parece conferir ao primeiro habitat um
elevado potencial para que na sua concepção sejam
considerados espaços e estratégias com vista a
permitir e incrementar a visita de limícolas e sua
permanência. Os tanques de decantação da
Piscicultura poderão constituir locais de abrigo, em
PM, alimentação e até de nidificação para limícolas
(Davidson & Evans 1987) e as valas de saída de água
para formar canais de drenagem em áreas de sapal
adjacentes (Lourenço et al. 2005). Esta situação, no
entanto, carece urgentemente de experimentação e
avaliação.

A criação ou manutenção de espaços artificiais de
supra-tidal nas pisciculturas semi-intensivas ou em
áreas adjacentes, poderá ser uma solução a ser
considerada no futuro (Hötker 1994, Múrias et al.
2002, Rehfish 1994), enriquecendo mais este habitat
com a perspectiva de atrair as “Limícolas de salinas”,
que estão a ser abandonadas a uma taxa muito
elevada (Múrias et al. 2002).
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Predation is a central issue in applied ecology, due
to its role as a driving force in ecosystems (Ormerod
2002). Top predators are often keystone species in
conservation biology (Meffe & Carrol 1997), and
large raptors are known to have fundamental
ecological functions on food-web structures, namely
top-down population regulation (Newton 1998).
Predator-prey interactions may also have implications
in the management of  game-species and predators
(Palomares et al. 1995, Thirgood et al. 2000)

Intraguild predation (IGP) is defined by Polis et al.
(1989) as a combination of  competition and
predation, where a species kills and eats another that
is a potential competitor. IGP is most common in
generalist predators that are larger than their
intraguild prey (Polis et al. 1989). The removal of
superior consumers by top predators (i.e. the
keystone predator effect) can reduce competitive
exclusion and promote coexistence (Polis & Holt
1992). This complex trophic interaction has been
studied in top vertebrate predators, showing that IGP
can play a role in community structure by
mesopredator control (Palomares et al. 1995, Crooks
& Soulé 1999).

The Eagle Owl Bubo bubo has earned the
reputation of  super-predator, capable of  killing any
predator up to their own size, due to publications
compiling records outside a dietary context (e.g.
Herrera 1973, Mikkola 1976, Real & Mañosa 1990).
Nevertheless, some studies proved that IGP by Eagle
Owls can be a limiting factor for mesopredator
populations. For example Sergio et al. (2003) showed
that IGP by Eagle Owls can affect the breeding
success of  Black Kites Milvus migrans.

The Eagle Owl is a large-sized nocturnal bird of
prey, weighing in average 1.5 to 3 kg (Penteriani

1996). Diet in the Europe is mostly based on
lagomorphs (rabbits and hares), medium sized birds
(e.g. red-legged partridge, pigeons, ducks) and rodents
(rats and mice; Mikkola 1983, Penteriani 1996). Of
the European top avian predators, the Eagle Owl has
the larger populations, with a stable status in several
European countries (BirdLife International 2004).
This work aims to (1) evaluate the predation by the
Eagle Owl on different mesopredators in Europe, (2)
analyse IG prey contribution to the diet of  Eagle
Owls, and (3) compare characteristics of  intraguild
predation by Eagle Owl, Golden Eagle Aquila
chrysaetos and Bonelli’s Eagle Hieraaetus fasciatus. These
two diurnal raptor species were considered because
their size and food habits are similar to those of  Eagle
Owls and sufficient diet studies have been published
for these two species in Europe.

This study was based on the analysis of  published
literature on the diet of  Eagle Owl in European
countries (26 studies; see Table 1). Firstly, we used the
percentage in the diet of  four mesopredator groups:
carnivores, diurnal and nocturnal birds of  prey and
corvids. Secondly, we compared the diet of  Eagle
Owls with that of  Golden Eagle (Delibes et al. 1975,
Clouet & Goar 1984, Fernández 1993, Pedrini &
Sergio 2001) and Bonelli’s Eagle (Clouet & Goar
1984, Alamany et al. 1984, Palma et al. 1984, Pais 1996,
Ontiveros & Pleguezuelos 2000, Di Vittorio et al.
2001).

From a total of  47,751 Eagle Owl prey items
considered, 308 were carnivores (11 species), 340
birds of  prey (20 species), 764 owls (11 species) and
1464 corvids (11 species) (Annex 1). The carnivore
species most frequently detected in the diet were
Weasel Mustela nivalis (n=102), Red Fox Vulpes vulpes
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(n=81) and Stoat Mustela erminea (n=49). Most
captured birds of  prey were Tawny Owl Strix aluco
(n=167), Little Owl Athene noctua (n=160), Common
Kestrel Falco tinnunculus (n=125), Long-eared Owl
Asio otus (n=122), Barn Owl Tyto alba (n=106) and
Common Buzzard Buteo buteo (n=106). The most
frequently captured corvids were Carrion Crow
Corvus corone (n=340), Eurasian Jay Garrulus glandarius
(n=249), Magpie Pica pica (n=206), Jackdaw Corvus
monedula (n=177) and Azure-winged Magpie Cyanopica
cooki (n=118). Average percentages in the diet of
Eagle Owls, for the total sample size, were of  0.8%
for carnivores; 1.0% for birds of  prey; 1.9% for owls;
and 4.1% for corvids (Table 1). Carnivore
percentages were generally low, with higher values
found in Southern France, Austria and Sweden. All
Iberian studies showed low carnivore percentages
(below 1%). Percentages of  birds of  prey were also
generally low, exception made for three studies:
Italian Alps (Marchesi et al. 2002), Camargue (Kayser
1996) and Southern France (Choussy 1971). Owl
percentages reached values above 3% in some studies
but in most studies values were lower.

Corvids showed percentages higher than the
remaining mesopredators, reaching values above
10%. Diet of  the Golden Eagle (1841 prey items)
contrasts with that of  Eagle Owl and Bonelli’s Eagle,
in showing a higher predation on carnivores, while in
the remaining mesopredator groups showed similar
or lower percentages (Table 2). Comparatively, the
diet of  Bonelli’s Eagle (1253 prey items), showed the
highest percentage of  birds of  prey and corvids in
the diet, although differences were small.

The Eagle Owl is able to prey on most species of
small and medium sized carnivores and almost on all
birds of  prey, owls and corvids in Europe. The list
includes species with similar weight to an Eagle Owl,
but also small mesopredators of  70g. Predation on
small sized mesopredators can be questioned as being
intraguild predation, especially if  a strict definition of
guild is taken in consideration (see Simberloff  &
Dayan 1991). In this study we considered a less strict
definition of  guild and thus of  intraguild predation,
leading us to focus the analysis on four
mesopredators groups: carnivores, birds of  prey, owls
and corvids.

Frequencies of  the mesopredator groups in the
diet of  the three top predators differed. Since these

raptors occupy similar habitats, detected differences
are probably related with their body size and hunting
behaviour. The Golden Eagle is the larger species
thus being able to capture larger prey, such as some
carnivores, which can be more difficult to subdue
than other mesopredator groups. The more frequent
predation on owls showed by the Eagle Owl seems
mostly associated with both predator and prey
sharing nocturnal hunting habits, but possibly also by
owl calls, which may facilitate the detection. The
Bonelli’s Eagle is a diurnal hunter and the most agile
of  the three top predators, being more capable of
capturing birds of  prey and corvids, whereas
carnivores and owls are less accessible because of
their larger size and nocturnal behaviour.

Our comparisons indicate that mesopredator
groups rarely have an important contribution in the
diet of  Eagle Owls, being instead occasional captures.
Mesopredators are not profitable prey because,
despite their profitable size, they are not easily
accessible, due to their low density and behaviour. 

If  mesopredators are not “good” prey items why
are they captured? Is there a strategic removal of
competitors by Eagle Owls or is it just a question of
hunting opportunity? IGP can rise in response to
decreased abundance of  non-guild prey (Polis et al.
1989), and in the case of  Iberian Eagle Owls, the
food stress derived from the decline of  rabbits, rather
than the competitor removal process, as been
referred as a cause of  increase in the frequencies of
intraguild prey (Tella & Mañosa 1993, Serrano 2000).
Several of  the studied intraguild prey species of  Eagle
Owls have a low diet overlap with the intraguild
predator (see also Serrano 2000, Sergio et al. 2003),
thus reinforcing the hypotheses of  food stress or
hunting opportunity. Faced with a rabbit decrease due
to epizootic diseases (myxomatosis and haemorhagic
viral disease), two Iberian Eagle Owl populations
showed no increases in the percentages of
mesopredators recorded in their diet (Martínez &
Zuberogoitia 2001, Martínez & Calvo 2001). This
fact supports the hunting opportunity, instead of  the
food stress hypothesis. Despite these results more
research is needed in order to clearly understand the
processes behind intraguild predation by Eagle Owls.

Although the control of  mesopredators by
vertebrate top predators is controversial and seldom
verified ( Litvaitis & Villafuerte 1996, Palomares et al.
1995), the Eagle Owl might contribute to maintaining
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Table 1. Percentage of  the intraguild prey groups in the diet of  European Eagle Owls. / Tabela 1. Percentagem dos grupos
de presas intraguilda na dieta do Bufo-real na Europa. 

Table 2. Average percentage of  mesopredator groups in the diet of  Golden Eagle and Bonelli’s Eagle in Europe.
Information of  Golden Eagle from: (Delibes et al. 1975, Clouet & Goar 1984, Fernández 1993, Pedrini & Sergio 2001)
and that of  Bonelli’s Eagle from: (Clouet & Goar 1984, Alamany et al. 1984, Palma et al. 1984, Pais 1996, Ontiveros &
Pleguezuelos 2000, Di Vittorio et al. 2001). / Tabela 2. Percentagem média dos grupos de mesopredadores na dieta de Águia-real
e Águia-perdigueira na Europa.
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Study area Carnivores Birds of  Owls Corvids Sample 
prey size

S Portugal (Lourenço 2006) 0.1 0.1 2.9 5.2 2967
Alicante, Spain (Martinez & Zuberogoitia 2001) 0.9 0.4 2.8 4.7 1395
Spain (Hiraldo et al. 1975) 0.3 0.3 0.4 1.2 3499
C Spain (Pérez 1980) 0.2 0.1 0.0 0.3 1442
Zaragoza, Spain (Serrano 1998) 0.0 0.6 1.3 0.7 3670
Navarra, Spain (Donázar 1989) 0.3 0.3 2.5 2.0 2558
Murcia, Spain (Martínez et al. 1992) 0.6 1.4 1.5 1.9 1398
Aragón, Spain (Donázar & Ceballos 1988) 0.0 0.0 0.9 2.6 229
Catalonia, Spain (Real et al. 1985) 0.1 0.1 0.3 1.7 724
S France (Rathgeber & Bayle 1997) 1.2 1.2 1.7 1.2 411
Provence, France (Bayle 1996) 1.5 1.3 3.1 3.1 2704
Provence, France (Orsini 1985) 1.1 0.6 1.5 3.2 3084
S France (Penteriani et al. 2005) 0.5 0.0 1.4 13.0 2149
Camargue, France (Kayser 1996) 0.0 5.5 1.8 9.1 110
S France (Choussy 1971) 0.0 3.2 6.0 19.9 216
Provence (Blondel & Badan 1976) 2.3 0.3 1.5 5.3 399
Greece (Papageorgiou et al. 1993) 0.0 1.4 3.0 16.0 630
Alps, Italy (Marchesi et al. 2002) 0.7 2.1 1.8 3.4 978
SW Bulgaria (Simeonov et al. 1998) 0.1 0.8 1.4 1.9 1729
Austria (Frey & Walter 1977) 1.9 1.3 4.8 1.3 309
Austria (Frey & Walter 1986) 1.5 0.4 0.6 1.4 3809
Norway (Willgohs 1974) 0.6 0.4 0.7 2.8 4476
S Norway (Mysterud 1983) 0.6 0.2 0.1 0.6 807
SE Sweden (Olsson 1979) 0.4 1.6 2.1 2.5 6450
N Sweden (Schaefer 1971) 1.5 0.2 0.9 2.0 1112
N Sweden (Schaefer 1970) 3.4 1.0 4.2 0.4 496

Average percentages (± SD) 0.8 (±0.8) 1.0 (±1.2) 1.9 (±1.5) 4.1 (±5.0) 47751

Carnivores: Mustela putorius, Mustela nivalis, Mustela erminea, Mustela vison, Mustela lutreola, Martes foina, Genetta genetta,
Herpestes ichneumon, Vulpes vulpes, Felis catus, Canis familiaris.
Birds of  prey: Pernis apivorus, Elanus caeruleus, Milvus migrans, Milvus milvus, Neophron percnopterus, Circaetus gallicus, Circus
aeruginosus, Circus pygargus, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus fasciatus,
Pandion haliaetus, Falco tinnunculus, Falco subbuteo ,Falco columbarius, Falco rusticolus, Falco peregrinus.
Owls: Tyto alba, Otus scops, Bubo bubo, Athene noctua, Strix aluco, Asio otus, Asio flammeus, Aegolius funereus, Surnia ulula, Nyctea
scandiaca, Glaucidium passerinum.
Corvids: Cyanopica cooki, Pica pica, Garrulus glandarius, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Pyrrhocorax graculus, Corvus monedula, Corvus
corone, Corvus corax, Corvus frugilegus, Nucifraga caryocatactes, Perisoreus infaustus.

Species Carnivores Birds of  Owls Corvids Sample 
prey size

Golden Eagle Aquila chrysaetos 8.0 0.3 0.2 2.5 1841
Bonelli’s Eagle Hieraaetus fasciatus 0.7 1.2 0.1 6.2 1253



abundances of  some generalist mesopredators at
lower levels; which can be considered a useful tool in
reconciling game-hunting and predators (Kenward
2002). The hypothesis of  mesopredator control by
vertebrate top predators has rarely been rigorously
assessed, and further investigation should focus on
ecological, demographic and behavioural parameters
of  IG prey when subjected to predation risk. The
study of  intraguild predation interactions on
vertebrate communities can also unravel interactions
and control mechanisms not always considered.

RESUMO

A predação intraguilda é uma combinação entre
competição e predação, na qual uma espécie mata e alimenta-se
de um potencial competidor, sendo um mecanismo
potencialmente relevante na estruturação das comunidades de
vertebrados. Neste estudo compilamos informação publicada na
Europa referente aos hábitos alimentares de três aves de rapina:
Bufo-real Bubo bubo (26 estudos, 47751 presas), Águia-
real Aquila chrysaetos (quatro estudos, 1841 presas) e
Águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus (seis estudos, 1253
presas). Em cada estudo recolhemos os dados sobre a captura
de mamíferos carnívoros, aves de rapina diurnas e nocturnas e
corvídeos. O estudo centrou-se no Bufo-real, para o qual foram
registados como presas 308 carnívoros (11 espécies), 340 aves
de rapina diurnas (20 espécies), 764 aves de rapina nocturnas
(11 espécies) e 1464 corvídeos (11 espécies). As percentagens
médias são de 0,8% para os carnívoros, 1,0% para as aves de
rapina diurnas, 1,9% para as aves de rapina nocturnas, e
4,1% para os corvídeos. Os dados relativos ao Sul de Portugal
são superiores à média no que se refere às aves de rapina
nocturnas (2,9%) e corvídeos (5,2%). A Águia de Bonelli
destaca-se das outras duas espécies por percentagens mais
elevadas de aves de rapina diurnas e corvídeos na dieta,
enquanto a Águia-real apresenta a percentagem mais elevada
de carnívoros. Os resultados indicam que o Bufo-real captura
muitas espécies de pequenos mamíferos carnívoros e
praticamente todas as espécies de aves de rapina e corvídeos na
área de ocorrência. A captura de potenciais competidores pode
resultar de stress alimentar devido à escassez das presas
essenciais ou da oportunidade de captura. A remoção activa de
competidores parece um motivo menos provável.
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The outbreak of  highly pathogenic avian
influenza of  the H5N1 virus subtype in Western
European countries induced the fear that it could
reach Portugal through wild bird migration. Ducks,
geese and swans are some of  the bird groups with
higher prevalence of  influenza virus that might be
vectors of  virus dissemination, considering the
existing studies on low pathogenic subtypes that are
common in nature (Olsen et al. 2006), and also
occur in Portugal (D. Rodrigues et al., unpublished
data). Although swans do not occur frequently in
Portugal and geese are mostly restricted to Tagus
River Estuary Nature Reserve (e.g. Farinha & Costa
1999), ducks are common in Portugal and mostly
concentrated on wetlands near the coast (Costa &
Guedes 1997), and wintering Aythya duck species
are much less numerous than wintering Anas
species (e.g. Costa & Guedes 1997). The Portuguese
total wintering duck population (Costa & Guedes
1997) is relatively small when compared to the total
European population (Scott & Rose 1996),
probably due to the location of  the country on the
South-West limit of  the distribution for most of  the
species (Scott & Rose 1996). However, given the
recent occurrence of  outbreaks of  highly
pathogenic avian influenza of  the H5N1 subtype in
France, Germany, Scotland, Denmark, Sweden and
Poland (OIE 2006), there is a risk that outbreaks
may also occur in Portugal.

In this paper, we aim to discuss the possibility
of  avian influenza occurrence in Portugal, under
the assumptions that outbreaks will persist, will
occur new ones or the virus will become endemic
on the above mentioned countries and that ducks
will be vectors of  the virus.

We reviewed all Portuguese recoveries/
recaptures/resightings of  ducks marked in foreign
countries, available at the database of  the
Portuguese Ringing Station “Central Nacional de
Anilhagem” (ICN, Lisbon) or published (Tait 1955,
1960, 1961, 1962, Freire 1969, Oliveira 1974,
Carvalho 1975, Ferreira 1980, Candeias & Castro
1982, Silva & Castro 1991, 1992). We also analysed
and summarised all foreign recoveries/recaptures/
resightings of  ducks ringed and nasal marked in
Portugal by us (Rodrigues et al. 2001), from June
1993 until March 2006, or ringed by others before.
Information compiled for each record included (1)
countries to or from where movements occurred,
(2) their geographical coordinates, (3) spatial
correlation with countries where outbreaks
occurred, and (4) speed of  movements, measured
by the time and the distance between marking and
recovery/recapture/resighting. Maps of  internatio-
nal movements were produced for Teal Anas crecca,
the more abundant wintering migratory duck
species in Portugal (Costa & Guedes 1997), and for
Tufted duck Aythya fuligula and Pochard Aythya
ferina, the 2 most frequent species of  ducks found
dead during the recent outbreaks in Western
Europe (OIE 2006).

We also reviewed monthly and weekly counts of
ducks available for Portugal (Encarnação 1991,
Costa & Guedes 1994, 1997, Fradoca & Rodrigues
1998, Figueiredo 2003) to estimate dates of  arrival
to Portugal of  migratory ducks and concentration
of  ducks in main areas of  occurrence (as an
indicator of  potential risk of  virus transmission
within ducks). For the summer period we used
weekly point count data (Poysa & Nummi 1992)

DUCKS AND THE RISK OF AVIAN

INFLUENZA IN PORTUGAL
PATOS E O RISCO DE INFLUENZA AVIÁRIA EM PORTUGAL

DAVID RODRIGUES1, MARIA ESTER FIGUEIREDO2, ANTÓNIO FABIÃO2 & VITOR

ENCARNAÇÃO3

Airo 16: 69-74 (2006)

1Departamento Florestal – Escola Superior Agrária de Coimbra, Bencanta 3040-316 Coimbra. e-mail:
drodrigues@esac.pt / 2Departamento de Engenharia Florestal – Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda,
1349-017 Lisboa / 3Central Nacional de Anilhagem, Instituto da Conservação da Natureza, Rua de Santa Marta, 55 -
3º, 1150-294 Lisboa



Species Ducks marked in Portugal Movements to Portugal 
Total Number of  International from foreign

number movements marked birds

Pintail Anas acuta 14 3 1
Shoveler Anas clypeata 54 14 18
Teal Anas crecca 2287 154 40
Green-winged Teal Anas carolinensis 2 0 0
Wigeon Anas penelope 287 19 1
Mallard Anas platyrhynchos 7864 141 40
Garganey Anas querquedula 4 0 0
Gadwall Anas strepera 23 2 7
Ring-necked Duck Aythya collaris 1 0 0
Pochard Aythya ferina 6 1 19
Tufted-duck Aythya fuligula 67 13 7

Total 10609 347 133

collected at the “Pateira”, a pound with less than 8
hectares of  water surface area, at S. Jacinto Dunes
Nature Reserve (40º 41’N, 08º 44’W).

Before 1993 there was no regular capture and
ringing of  ducks in Portugal and on the Portuguese
ringing database there was only a single
international recovery of  a Portuguese marked Teal
and none of  the other species. Table 1 summarises
the number of  movements to Portugal from ducks
marked in foreign countries and, from June 1993 to
March 2006, the total number of  ducks marked in
Portugal and the resulting number of  international
movements. In the case of  Teal we should add to
the values mentioned in table 1 the recovery in
Portugal of  an Icelandic ringed bird, two recoveries
of  teals ringed in the Netherlands (Lebret 1947),
and five more recoveries also from the Netherlands
(Wolff  1966), which were not included in the table
due to lack of  detailed information. 

Migratory ducks wintering in Portugal mostly
use the European Atlantic Flyway (Figure 1), with
the exception of  Pochard which may also use the
Central European migratory route (Figure 2, note
that 10 movements of  Pochard resulted from birds
ringed in Spain in capture sites with similar
coordinates).

Migratory ducks start to arrive in high numbers
during October, but some tens of  teals arrive at S.

Jacinto as early as late July and August (Figueiredo
2003), while the other duck species usually start to
arrive during September (Fradoca & Rodrigues
1998). The exception is the Tufted Duck, which
usually arrives only in late October or November
(e.g. Costa & Guedes 1997). The Mallard Anas
platyrhynchos is basically resident (Rodrigues et al.
2000), and start to concentrate in high numbers in
July, reaching the highest values in August, just
before the start of  duck hunting season. At S.
Jacinto, Mallard maximum counts in August vary
within years, usually between 1600 and 2200 birds
(Rodrigues 2001), but can reach more than 3000
birds after favourable breeding season conditions
(D. Rodrigues unpublished data).

The fastest movement recorded was from a Teal
that flew 864 km in 2 days, from S. Jacinto to
France. Clausen et al. (2002) also mentioned a Teal
that covered 1285 km in one day, from Denmark to
France.

Most duck species use the European Atlantic
Flyway to migrate to Portugal, passing through the
countries where H5N1 outbreaks were detected.
However, some teals changed flyway after the
breeding period and a representative proportion of
wintering pochards seem to use the Central
European Flyway, as observed in Spain (Saez-
Royuela & Martinez 1985), but also crossing

Table 1. Number of  ducks marked in Portugal and resulting international movements (from 1993 until March 2006),
and movements to Portugal from ducks marked abroad. / Tabela 1. Número de patos marcados em Portugal e movimentos
internacionais resultantes (de 1993 a Março de 2006), e movimentos para Portugal de patos marcados no estrangeiro.
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countries where were recorded outbreaks of  avian
influenza. In addition, movements from ducks
escaping from extremely cold weather, such as cold
spells (Ridgill & Fox 1990), may favour the arrival to
Iberia of  ducks from the far East, which normally
would spent the winter in the Eastern and/or
Central Mediterranean (e.g. Guillemain et al. 2005).

The epidemiology of  the highly pathogenic
avian influenza of  the H5N1 subtype is not yet well
known and we even do not know if  the duck
species that were more frequently found dead were
the vectors of  virus dissemination or just acted like
sentinels (Olsen et al. 2006). Therefore, the available
information is not enough to determine if  the
outbreaks that occurred in Western Europe will
persist, if  there will be new outbreaks or if  the virus
will become endemic. In the case of  future virus
outbreaks in the Atlantic European Flyway and of  a
significant role of  ducks as vectors of  its
dissemination, avian influenza will probably have

the first recorded outbreak in Portugal during the
following autumn and/or winter, especially if  there
will be a cold spell before the end of  December.
Cold spells occurring after early January should not
result in a large increase of  numbers of  migratory
ducks in Iberia, because the photoperiod is
increasing, which suggests that ducks start
migrating North and not South (e.g. Bairlein 2002),
unless most other European wetlands would freeze,
including those of  Southern France (e.g. Tamisier &
Dehorter 1999). Cold spells should favour H5N1
dissemination out of  duck movements, because
H5N1 virus increase it’s survival in the
environment with a decrease in temperature (Olsen
et al. 2006), and because ducks become stressed by
shortage of  food resources thereby increasing their
movements. The potential risk of  occurrence is also
high during late July and August, since the high
density of  Mallards that usually occur during that
period will favour the disease dissemination if

Figure 1. International movements of  teals Anas crecca wintering in Portugal. / Figura 1. Movimentos internacionais de
marrequinhas Anas crecca invernantes em Portugal.
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infected birds reach Portugal, and also because
ducks moulting primaries also should be more
vulnerable due to their usually low body condition. 

As already mentioned, teals may cover long
distances in few days, potentially acting as efficient
virus transporters, especially if  they do not became
affected by the virus, soon after the infection. This
seems to be the case since few Anas species were
found dead during the outbreaks and recent
laboratory studies showed that several duck species
are not affected by the virus (e.g. Brown et al. 2006).

The past and present avian influenza situation
shows many gaps on our knowledge of  duck
ecology, migration and population dynamics in
Europe, and put a bigger emphasis on what is
needed for the sustainable management of  these
populations (see Elmberg et al. 2006). More
monitoring and research are fundamental for a
better prediction of  scenarios of  avian influenza
dissemination, especially for a sustainable
management of  duck populations.  
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RESUMO

Discutimos a probabilidade de ocorrência da influenza
aviária ou gripe das aves (H5N1) em Portugal, pela
compilação e análise dos movimentos internacionais

Figure 2. International movements of  Tufted Duck Aythya fuligula (circles) and Pochard Aythya ferina (triangles)
wintering in Portugal. / Figura 2. Movimentos internacionais de Zarro negrinha Aythya fuligula (circulos) e Zarro comum Aythya
ferina (triângulos) invernantes em Portugal.
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efectuados pelos patos que invernam em Portugal e pela
revisão das contagens de patos disponíveis para Portugal ao
longo do ano. Os patos migradores utilizam a Rota
Migratória Atlântica Europeia e chegam aos locais de
invernada em Portugal, passando pelos países da Europa
Ocidental onde se verificaram surtos de H5N1 durante o
princípio de 2006. Se os surtos se mantiverem, vierem a
ocorrer novos surtos ou se o vírus vier a tornar-se endémico
desta Rota Migratória, a gripe das aves muito provavelmente
chegará a Portugal durante o Outono ou Inverno seguinte
mas também poderá chegar logo no final de Julho ou Agosto,
assumindo os patos como vectores importantes e não afectados
pelo vírus, logo a seguir à infecção.
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De um modo geral, considera-se que os
parasitas são pouco patogénicos para as aves
silvestres. Contudo, existem poucos estudos sobre
os seus efeitos patogénicos e destes, a maioria
debruçou-se sobre hemoparasitas (Buchanan 1999,
Merino 2000), que podem afectar negativamente
parâmetros reprodutores de aves silvestres, como
por exemplo diminuição do reportório de canto no
caso dos machos, e diminuição da frequência de
alimentação das crias no caso das fêmeas (Hawks
1997, Buchanan 1999). Para além disso, exercem
efeitos patogénicos directos a nível individual como
peso abaixo da média, expoliação de nutrientes,
anemia por destruição de eritrócitos e indução de
inflamação crónica, entre outros (Hawks 1997,
Garvin 2003).

Em Portugal desconhece-se, em larga medida,
quais são as principais espécies de parasitas que
infestam a avifauna autóctone, qual a sua
prevelência e efeitos a nível individual e da
população. Os poucos estudos realizados em
Portugal nesta área foram, na sua maioria, reali-
zados em Centros de Recuperação de Animais
Selvagens (Carvalho 1997, 1999). 

Com este trabalho procurou-se identificar quais
as espécies de parasitas presentes nas aves silvestres
que deram entrada no Centro de Recuperação de
Animais Selvagens do Parque Florestal de
Monsanto (C.R.A.S.P.F.M.), determinar a sua
prevalência em cada espécie hospedeira e fazer uma
melhor avaliação do estado de saúde de cada
indivíduo, de modo a tratar adequadamente
situações potencialmente patogénicas.

Durante um período de 5 meses foram colhidas

amostras de fezes, sangue e elementos cutâneos
(pele, penas) a 187 Aves silvestres (Tabelas 1, 2 e 3),
pertencentes a várias Ordens, no momento de
admissão no C.R.A.S.P.F.M., com o objectivo de
identificar parasitas e suas prevalências nas
diferentes espécies.

A maior parte das amostras de fezes foram
colhidas sempre que a sintomatologia do animal o
justificasse (ex: caquéxia, diarreia), embora algumas
tenha sido colhidas a animais assintomáticos. As
amostras de sangue foram colhidas de forma mais
ou menos rotineira à maioria dos indivíduos. As
amostras cutâneas foram recolhidas sempre que se
detectou a presença de ectoparasitas ou outras
alterações.

O sangue foi geralmente colhido da veia ulnar
superficial com agulha de 25 G acoplada a seringa
de 1 ou 2 ml, e preparados um a dois esfregaços por
escorregamento a partir de cada amostra. Estes
foram fixados e corados com um kit comercial do
tipo Diff-Quick (Hemocolor?). Cada esfregaço
sanguíneo foi observado ao microscópio óptico na
objectiva de 100x  durante cerca de 15 minutos para
pesquisa de formas parasitárias, que foram
identificadas até ao género com base na sua
morfologia (Calnek 1997,Thebault 1988)

As fezes foram recolhidas da caixa transpor-
tadora do animal ou da sua jaula de internamento,
garantindo sempre que determinada amostra
correspondesse a apenas um indivíduo. As amostras
foram imediatamente processadas após a recolha
pelo método de Willis (Bowman 1995, Willard
1999): a) a amostra de fezes foi homogeneizada e
misturada com solução salina saturada (200 mg de
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NaCl dissolvidos em 200 ml de água) e colocada
num tubo de 10 ml, que foi preenchido com mais
solução salina até formar um menisco convexo; b)
foi colocada uma lamela sobre o menisco e deixada
repousar durante 15 minutos; c) após esse tempo, a
lamela foi colocada numa lâmina e observada ao
microscópio, de modo a detectar ovos de
nemátodes e céstodes e oocistos de cocídeas,
identificando os diferentes géneros com base na sua
morfologia.

Parte de cada amostra foi ainda centrifugada
num tubo contendo NaCl 0,9 % durante 90 s a
2000 rpm. Em seguida 50 % do sobrenadante foi
retirado e o conteúdo re-suspendido, sendo então
colocada uma gota entre lâmina e lamela e
observada ao microscópio de modo a detectar ovos
de tremátodes. Os diferentes géneros de parasitas
foram identificados segundo critérios morfológicos
(Calnek 1997,Thebault 1988).

As penas ou outras amostras cutâneas (ex:
raspagem de pele) foram colhidas directamente do
animal e observadas ao microscópio entre lâmina e
lamela com uma gota de óleo mineral. Quando
presentes, os ectoparasitas foram recolhidos
directamente do animal (ex: Ixodídeos). Os
diferentes tipos de ectoparasitas foram
identificados segundo critérios morfológicos
(Calnek 1997).

Só se procedeu à desparasitação dos indivíduos
em duas situações: Infestações por malófagos e
parasitismo por Capillaria sp. No primeiro caso, foi
aplicado por toda a plumagem Carbaril em pó; no
segundo caso, foi administrado via oral Febendazol
25 mg/kg, que se repetiu passados 14 dias. Foi
observado que, após o tratamento com carbaril, se
eliminava a quase totalidade dos malófagos da
plumagem. Visto não terem sido realizadas análises
coprológicas de controlo nos casos de parasitismo
por Capillaria sp., não foi possível avaliar
objectivamente a eficácia do tratamento com
Febendazol.

Num caso de uma águia-de-asa-redonda (Buteo
buteo) com malária aviária (Plasmodium sp.), foi
tentado tratamento via oral com Doxiciclina 25
mg/kg cada 24 horas durante 15 dias. Após este
período foi realizado nova colheita de sangue para
detectar formas circulantes de Plasmodium sp.

Foram identificados vários géneros de parasitas
(Tabelas 1, 2 e 3), embora em muitos casos a

identificação só tenha sido possível até à família ou
ordem. Alguns indivíduos apresentavam-se
parasitados por mais do que uma espécie de
parasita.

Foram ainda detectadas 2 géneros de coccídeas
nas amostras fecais de 2 indivíduos: uma águia-de-
asa-redonda (Buteo buteo) apresentava oocistos de
Caryospora sp. (prevalência de 14,3 % para a espécie
hospedeira e 3,9 % para o total de indivíduos
amostrados) e um Bufo-real (Bubo bubo) apresentava
oocistos de Eimeria sp. (prevalência de 100% para a
espécie hospedeira e 3,9% para o total de indivíduos
amostrados).

O género de hemoparasita mais frequentemente
detectado foi Leucocytozoon (prevalência=19,1%).
Quanto aos endoparasitas, os géneros detectados
com maior frequência foram Capillaria e Acuaria
(ambos com prevalência=15,4%). Também foram
detectados outros helmintes, embora não sendo
possível a sua identificação. Quanto aos ecto-
parasitas, os Malófagos foram identificados com
maior frequência (prevalência=5,5%). De momento
não é possível tirar conclusões sobre qual seria a
espécie de ave mais frequentemente parasitada,
devido à grande discrepância do número de
indivíduos que compunham a amostragem de cada
espécie. 

É de assinalar o caso de um ganso-patola (Sula
bassana) parasitado de forma maciça por ácaros
Laminosioptes sp, parasita do tecido subcutâneo de
aves de capoeira. O animal em causa havia sido
mantido ilegalmente em cativeiro juntamente com
galinhas, sendo suspeita a transmissão inter-
específica durante esse período. Tanto quanto
sabemos, este é o primeiro caso descrito na
literatura de um ganso-patola (Sula bassana)
parasitado por este ácaro.

No caso da águia-de-asa-redonda (Buteo buteo)
com malária aviária e que havia sido medicada com
doxiciclina, não foram detectadas formas
circulantes de Plasmodium sp. findo o tratamento.
Embora não sendo estatisticamente significativo,
este caso levantou a questão se a Doxicilina poderá
ser usada, com sucesso, no tratamento da malária
aviária.

Apesar de todos os indivíduos apresentarem,
pelo menos, uma espécie de parasita, na maior parte
dos casos, estas situações não tinham, aparente-
mente, expressão clínica. No entanto, foram
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Hospedeiro N Leucocytozoon Haemoproteus Plasmodium

Nº Prevalência Nº Prevalência Nº Prevalência
infectados (%) infectados (%) infectados (%)

Ciconia ciconia 3 0 0 0 0 0 0
Phoenicopterus ruber 1 0 0 0 0 0 0
Ardea cinerea 2 0 0 0 0 0 0
Pandion haliaetus 2 0 0 0 0 0 0
Gyps fulvus 1 0 0 0 0 0 0
Milvus migrans 3 0 0 0 0 0 0
Milvus milvus 1 0 0 0 0 0 0
Circus pygargus 1 0 0 0 0 0 0
Circus aeruginosus 1 0 0 0 0 0 0
Accipiter gentilis 1 0 0 0 0 0 0
Buteo buteo 40 11 27,5 2 5 3 3,6
Buteo swainsonii 1 0 0 0 0 0 0
Hieraetus pennatus 4 0 0 0 0 0 0
Falco tinnunculus 1 0 0 0 0 0 0
Falco peregrinus 1 0 0 0 0 0 0
Larus cacchinnans 2 0 0 0 0 1 50
Larus ridibundus 1 0 0 0 0 0 0
Athene noctua 2 2 100 0 0 0 0
Asio flammeus 1 0 0 1 100 1 100
Strix aluco 4 2 50 2 50 2 50
Tyto alba 8 0 0 2 25 4 50
Bubo bubo 1 1 100 1 100 1 100
Corvus corone 2 0 0 0 0 0 0

Total 84 16 19,1 8 9,5 12 14,3

Tabela 1. Géneros e prevalências de diferentes hemoparasitas detectados e seus hospedeiros. / Table 1. Genera and
prevalence of  the different hemoparasites detected and their hosts.

F. MARTINHO & P.C. MELO

Hospedeiro N Capillaria Acuaria Contracaecum Ascarídeos* Nemátodes* Tremátodes* Céstodes*

n P (%) n P (%) n P (%) n P (%) n P (%) n P (%) n P (%)

Phoenicopterus ruber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardea cinerea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Bubulcus ibis 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Pandion haliaetus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elanus caeruleus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buteo buteo 7 3 42,9 3 42,9 1 14,3 1 14,3 1 14,3 1 14,3 0 0
Hieraaetus pennatus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0
Larus fuscus 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Athene noctua 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Asio flammeus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strix aluco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyto alba 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 1 25
Bubo bubo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Turdus merula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erithacus rubecula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corvus corone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 26 4 15,4 4 15,4 1 3,9 2 7,7 4 15,4 3 11,5 2 7,7

Tabela 2. Géneros e prevalências de diferentes helmintes detectados e seus hospedeiros.. Nota: * não identificados /
Table 2. Genera and prevalence of  the different helminths detected and their hosts. Note: * not identified
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Hospedeiro N Knemidocoptes Laminosioptes Ixodídeos* Malófagos* Míases**

n P (%) n P (%) n P (%) n P (%) n P (%)

Sula bassana 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Phoenicopterus ruber 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Ciconia ciconia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardea cinerea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bubulcus ibis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pandion haliaetus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyps fulvus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milvus milvus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milvus migrans 3 0 0 0 0 0 0 1 33,3 0 0
Elanus caeruleus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circaetus gallicus 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Buteo buteo 47 0 0 0 0 0 0 3 7,5 2 5
Buteo swainsonii 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circus pygargus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circus aeruginosus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accipiter gentilis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hieraaetus pennatus 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
Falco tinnunculus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falco peregrinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larus cachinans 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larus ridibundus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larus fuscus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athene noctua 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asio flammeus 2 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Strix aluco 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyto alba 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bubo bubo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turdus merula 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Erithacus rubecula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corvus corone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 110 1 0,9 1 0,9 1 0,9 6 5,5 3 2,7

Nota: * não identificados

Tabela 3. Géneros e prevalências de diferentes ectoparasitas detectados e seus hospedeiros. / Table 3. Genera and
prevalence of  the different ectoparasites detected and their hosts.

detectados parasitas potencialmente patogénicos
para Aves (Plasmodium sp., Capillaria sp.), tendo os
casos de Capilariose sido tratados, mesmo que o
animal não apresentasse qualquer sintomatologia.
Não foi objectivo deste trabalho relacionar a
presença e/ou intensidade de parasitismo com
factores individuais do hospedeiro (ex: peso, condi-
ção corporal, hematócrito, etc.) por considerarmos
existirem outras variáveis na população em estudo,
como a presença de traumatismos ou outras
patologias, que poderiam enviesar os resultados.

Ao pesquisar a presença de parasitas no
momento de admissão dos animais no

C.R.A.S.P.F.M. procurou-se, não só detectar
potenciais situações patogénicas para o indivíduo,
mas também ter uma amostra das parasitoses que
afectam populações selvagens. Infelizmente, têm
sido realizados poucos estudos sobre esta área em
Portugal, não sendo possível estabelecer
comparações com outros dados de prevalência. 

No caso dos hemoparasitas, sobre os quais
existem alguns trabalhos realizados em Portugal, as
prevalências de infecção detectadas (19,1% para
Leucocytozoon, 9,5% para Haemoproteus e 14,3% para
Plasmodium) foram ligeiramente superiores às
detectadas por Carvalho (1997) em Falconiformes e
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Strigiformes admitidos  em 2 C.R.A.S, um na região
Gerês e outro, na zona da Ria Formosa (15% para
Leucocytozoon e 5% para Haemoproteus) e por
Carvalho (1999) em Falconiformes admitidos nos
mesmos C.R.A.S. (9,8% para Leucocytozoon e 5,9%
para Haemoproteus).

Considera-se que a maior parte das aves
silvestres saudáveis convive com a sua parasitofauna
num estado de equilíbrio aparentemente estável
(Buchanan 1999, Merino 2000). Em situações que
comprometam o sistema imunitário dos
hospedeiros (ex: doença, modificações do habitat,
intoxicações, diminuição de recursos alimentares,
etc.), tal equilíbrio pode ser comprometido. Em
animais debilitados, doentes ou em permanência
num centro de recuperação, infestações parasitárias
subclínicas ou assintomáticas podem tomar
proporções mais graves e contribuir negativamente
para o estado de saúde do indivíduo (Baker 1996,
Hawks 1997).

Consideramos, por isso, importante, a
realização por rotina de provas de detecção de
parasitas para: 1) avaliar mais precisamente o estado
hígieno-sanitário dos animais que dão entrada nos
centros de recuperação; 2) detectar e controlar
situações potencialmente patogénicas (Capillaria
sp.); e 3) contribuir para o conhecimento das
espécies de parasitas, a sua prevalência e efeitos em
aves silvestres. Apesar de não terem sido efectuadas,
pensamos ainda ser importante a realização de
provas de detecção de parasitas antes da libertação
ou transferência dos animais, de modo a avaliar a
eficácia de eventuais tratamentos efectuados e a
detectar situações em que a transmissão dos
parasitas tenha ocorrido durante o tempo de
permanência no C.R.A.S.

SUMMARY

We collected blood, faecal and skin/feather samples from
187 wild birds when they were admitted to the Recuperation
Centre for Wild Animals at Monsanto Forest Park,
Lisbon, to detected parasite loads and determine their
prevalence in the different host bird species. All individuals
were parasitized with at least one species of  parasite. The
most frequent parasites were Leucocytozoon, Capillaria
and Acuaria, that occurred respectively in 19.1%, 15.4%
and 15.4% of  the individuals sampled.
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