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ABSTRACT - Mediterranean Gulls Larus melanocephalus originating from several
breeding populations (Atlantic, Mediterranean and Black Sea) concur in a few wellknown wintering areas in Spain and Portugal. By analysing the records of individuals
marked with colour rings, we investigated the connections between the wintering
populations occurring in 7 sites distributed around the Iberian peninsula in order to
determine the similarities between them. Our observations totalled 1125 individuals
in 7 sites (range 44-474) and comprised the whole of the winter season, plus both
migration periods. We carried all-time agglomerative hierarchical clustering analysis for
the data corresponding to the seasons between 2005-06 and 2008-09 and plotted the
results in a dendrogram; additionally, we compared the lists of individuals recorded at
each site and calculated a coefficient of similarity between pairs of sites. Our findings
reveal the existence of 4 clusters, with relatively high exchange ratios of individuals
between contiguous sites inside the two main groups: 0,23-0,24 for NE Spain and 0,06
for SW Portugal. However, inter-group distance was relatively constant at 0,01-0,02,
so the relative spacing of sites did not correspond to the physical distances between
them. This effect was most pronounced in Málaga, on the Mediterranean coast of
Spain, and Ares (Galicia), which appeared as independent lines forming part of the
Atlantic coast class. The general picture is consistent with a metapopulation structure,
each population being independent and only linked to others through dispersal. This
conclusion has implications for the conservation of the species, listed in Annex
I of the Birds Directive. Protected areas for this species should be of enough size
(to comprise the whole winter range in the Iberian peninsula) and should also be
sufficiently representative to be able to afford adequate protection to each independent
population.
RESUMO - As Gaivotas-de-cabeça-preta Larus melanocephalus originárias de diferentes
populações reprodutoras (Atlântico, Mediterrâneo e Mar Negro) confluem para um
grupo restrito de áreas de invernada em Espanha e Portugal. Neste trabalho utilizaram-se
observações de gaivotas marcadas individualmente (com anilhas de cor) para investigar
o grau de permuta de indivíduos entre as populações invernantes que ocorrem em 7
locais distribuídos na costa da Península Ibérica e assim determinar a sua semelhança.
Observou-se um total de 1125 indivíduos nos 7 locais (variando entre 44 e 474).
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Foram utilizados algoritmos aglomerativos hierárquicos sobre as observações levadas a
cabo entre 2005-06 e 2008-09 e construído um dendrograma. Foi então comparado o
elenco de indivíduos observados em cada local, que serviram de base ao cálculo de um
coeficiente de semelhança entre cada par de locais. Os resultados sugerem a existência
de 4 grupos, sendo de notar uma taxa de permuta relativamente elevada entre grupos
contíguos dos dois principais grupos: 0,23-0,24 para o NE de Espanha e 0,06 para
o SW de Portugal. Contudo, a distância entre os grupos foi relativamente constante
(0,01-0,02), o que sugere uma falta de correspondência entre a semelhança dos locais
e a distância real entre os mesmos. Este efeito foi mais pronunciado em Málaga, na
costa mediterrânica de Espanha, e Ares (Galiza), que aparecem como grupos distintos
incluídos no grupo da costa Atlântica. Estas observações são compatíveis com a
hipótese de uma estrutura metapopulacional, envolvendo populações distintas ligadas
apenas através de fenómenos de dispersão. Estas conclusões têm implicações para a
conservação da espécie, que está listada no Anexo I da Directiva Aves. As áreas que
visem a conservação desta espécie devem ser suficientemente abrangentes, de forma a
incluir toda a área de invernada na Península Ibérica ao mesmo tempo que asseguram
a conservação de cada uma das populações.

The Mediterranean gull (Larus melanocephalus
Temminck, 1820) is a highly social, middle-sized
seabird, long known to occur as a winter visitor
in several parts of the Iberian peninsula (e.g.,
Mayaud 1954, Isenmann 1972), with only one fastgrowing colony in Valencia (30~180 breeding pairs;
Molina 2008, Dies & Dies 2009). The total winter
population in Spain and Portugal has been variously
estimated at between 18,000 and 50,000 individuals
(Bermejo et al. 1986, Díaz et al. 1996, Cama 2010)
that aggregate in only a few coastal regions. The
main wintering areas are in NE Spain (BarcelonaTarragona-Castellón), Málaga (extending onto
nearby Granada) and SW Portugal (LisbonAlentejo). Smaller numbers occur in Galicia and
Asturias. The species favours low-lying coasts,
occurring close to river systems and active fishing
harbours and, inland, over a mosaic agricultural
landscape which the birds visit for feeding (on
e.g., invertebrates and olives). The species’ social
behaviour is complex, and may also play a role in
shaping its occurrence over space. The observed
spatial distribution of Mediterranean gulls in winter
is not continuous over apparently suitable areas, but
tends to occur in clumped localities, leaving large
(>500 km) stretches of seemingly suitable habitat
empty (Carboneras 2009).
We, therefore, hypothesised that the various local
populations might be organised in such a way that

each population was discrete and spatially separated,
the only links being the irregular movements of
dispersing individuals (H1, metapopulation model).
Under this hypothesis, there would be minimal
mixing during winter or migration, so we should
expect to find significant differences between the
list of birds found at each site. We considered a
second alternative hypothesis that each wintering
population consisted of different birds, but that
individuals mixed freely during migration and in
this time visited areas other than their ‘own’ winter
quarters (H2, migratory mixing model). In this way,
differences between the sites in winter would be
masked by transient birds travelling to reach their
destination, so we should expect to find some
population structuring but no major differences
between the sites. In the same context, our null
hypothesis (H0) was that the species would show
no population structuring in winter, so we shouldn’t
expect to find any significant differences between
the sets of birds present at the various sites.
METHODS
Our study was based on comparing the total list of
individually marked birds seen at various localities
over a given period. We selected all sites (n = 7) in
the Iberian peninsula for which >40 readings were
available for the 4 consecutive nonbreeding seasons
2005/06 till 2008/09. Coincident with the species’
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patchy distribution in winter, the sites were not
evenly distributed but situated at variable distances
from each other (mean of distances between pairs
= 1079,87 km ± 155,4 SE; n = 21; range = 17,2
– 2269,95). We assumed that all sites within <500
km were part of the same regional complex. Thus,
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3 sites were situated in the NE Spain region, while
another 2 were in SW Portugal, plus one locality
in Málaga and another in Galicia (fig. 1). Numbers
of wintering birds ranged between a few hundred
(Galicia) and several thousand (NE Spain, Málaga,
SW Portugal), seasonally up to 40 000 in Cambrils.

Figure 1. The Iberian peninsula with the location of the 7 sites included in this study: (1) Vilanova i la Geltrú;
(2) Tarragona; (3) Cambrils; (4) Málaga coast; (5) Vilanova de Milfontes; (6) Lisbon coast, Cascais & Tagus estuary;
(7) Ares, Galicia.

The nonbreeding season comprised the winter
proper (15 Sept-15 Feb), plus the two annual
migration periods (Jul-Sept and Feb-Apr). The latter
were included in order to maximise the probability
that a bird might occur at more than one locality
in the same time frame (either during winter or on
passage, or both), thereby reducing the differences
between sites (H0, H2). The total number of rings
read in this period added to 1612, corresponding
to 1125 different individuals. We compared the
lists between pairs of sites to build a pairwise
comparison matrix, shown as table I, and conducted
an agglomerative hierarchical clustering analysis
(Ward 1963).

For each pair of sites, we measured the level of
affinity or coefficient of similarity (Gower 1971),
which we defined as:
Coefficient of similarity =
with nj being the number of rings read at site j, nk
being the number of rings read at site k, and njk
being the number of rings read at both sites in the
time of our study. Possible values ranged between 1
(complete similarity) and 0 (complete dissimilarity).
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Table I. Pairwise similarity matrix between pairs of sites. The left-hand half-matrix contains the coefficient of similarity
for each pair of localities (see text for calculation method). The right-hand half-matrix contains the original ratios used
to calculate the similarity between pairs of sites and equates to the number of birds recorded at both sites, divided by
the sum of all individuals seen at the same sites.
Vilanova G.
Vilanova G.

Tarragona

Cambrils

Málaga

Vilanova
M.

Lisboa Tejo

Ares

176 / 583

224 / 660

8 / 585

3 / 598

8 / 618

1 / 517

132 / 565

6 / 398

4 / 409

4 / 433

0 / 329

5 / 526

3 / 536

4 / 560

1 / 455

4 / 242

4 / 267

0 / 163

15 / 264

2 / 169

Tarragona

0.3019

Cambrils

0.3394

0.2336

Málaga

0.0137

0.0151

0.0095

Vilanova M.

0.0050

0.0098

0.0056

0.0165

Lisboa - Tejo

0.0129

0.0092

0.0071

0.0150

0.0568

Ares

0.0019

0.0000

0.0022

0.0000

0.0118

We obtained the individual life histories, grouped
birds by origin and classified them in two groups,
‘Atlantic’ and ‘Mediterranean’, according to the
location where they were ringed (as pulli or as
breeding adults). ‘Atlantic’ grouped birds from
colonies in Belgium, Netherlands, Britain, Atlantic
France, Germany and Poland, while birds from
Mediterranean France, Italy, Hungary, Balkan
countries, Greece, Turkey and Black Sea (Ukraine)
were included in ‘Mediterranean’. Colour-ringing
of Mediterranean gulls started in 1990 (Meininger
1999) and, according to data obtained from the
coordinators of the ringing programmes (listed
under Acknowledgements), 9343 birds (40,33%)
had been ringed in ‘Atlantic’ colonies and 13821
birds (59,67%) in ‘Mediterranean’ colonies until
2009.
Distances were calculated assuming that gulls
migrate roughly following the coast, avoiding long
crossings over land and flying round Gibraltar to
travel between the Atlantic and the Mediterranean.
RESULTS
There were differences in the total number of
rings recorded at each site (range 44-474), reflecting
local differences both in gull numbers and in reading
effort. However, a pairwise comparison matrix
(Table I) allowed for direct comparison and an
agglomerative hierarchical clustering dendrogram
reflected the degree of similarity between the sites

2 / 194
0.0103

(fig. 2). The 7 sites appeared grouped in 4 clusters:
Catalonia–NE Spain (Vilanova G., Tarragona and
Cambrils), Málaga, SW Portuguese coast (Vilanova
M. and Lisbon–Tagus) and Ares. Moreover, Málaga
showed closer links with the Portuguese coast than
with Catalonia–NE Spain, despite both being on the
Mediterranean coast. Ares did not show affinities
with any other site and appeared as an independent
line.
Inter-site mobility of Mediterranean gulls, expressed
in terms of the coefficient of similarity, was much
higher for sites that were at distances <500 km
(mean = 0,23, n = 4) than for sites that were >
500 km away (mean = 0,009, n = 17). In fig. 3 we
plotted the regression of the similarities between
pairs of sites against the physical distance between
them. Our data did not show a linear correlation
of those two parameters. The highest affinity (0,34)
corresponded to the pair Vilanova G. – Cambrils
(dist. = 61 km), while Tarragona – Cambrils (dist.
= 17 km) had 0,23. In Portugal, Vilanova M. –
Lisbon (dist. = 123 km) had 0,06. Total reading
effort varied between the sites (highest in Vilanova
G.), and this may partly account for the differences
observed in the results. Affinities between distant
(>500 km) sites showed that there was still some
degree of interconnection between nearly all pairs
of sites (15 of 17).
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Figure 2. Dendrogram showing the affinity between the 7 sites based on the number of individual Mediterranean gulls
Larus melanocephalus recorded in common. The coefficient of similarity for each pair of sites and the total number of
birds recorded at each site are the same as shown in tables I & II.

Figure 3. Coefficient of similarity between pairs of sites in relation to the distance between the sites. Distances were
calculated assuming a coastal route (see text for details).

The same 4 clusters of sites were shown in the
proportions of ‘Mediterranean’ vs. ‘Atlantic’ birds,
according to the location of the colony where they
were originally ringed (either as pulli or fully-grown
birds), as shown by fig. 4 and table II. Except for
Málaga, where the proportion was remarkably
similar to what might be expected globally, the

ideal proportions were not maintained at any other
site. Mediterranean (and Black Sea) birds were
disproportionally more numerous in the Catalonia–
NE Spain cluster, whereas birds of Atlantic origin
were dominant in the Portuguese and Ares sites.
The differences were highly significant in all cases,
except for Málaga (table II).

8

Mediterranean Gulls wintering in Spain and Portugal

Figure 4. Proportion of Atlantic (in black) vs. Mediterranean (in grey) individuals recorded at each site, according to
the localisation of their colony of origin. The division follows the same rules as described for Table II.
Table II. Percentage of individuals recorded at each site, according to the localisation of their colony of origin.
Atlantic and Mediterranean mean west or east of the straits of Gibraltar, respectively, the latter category including the
Black Sea. Globally, the proportions are 40.33% Atlantic and 59.67% Mediterranean.
total n

Atlantic %

Medit. %

chi sq

P

Vilanova G.

473

4.4

95.6

253.791

P < 0.0001

Tarragona

285

2.8

97.2

166.904

P < 0.0001

Cambrils

411

6.3

93.7

197.477

P < 0.0001

Málaga

119

40.3

59.7

0

P = 0.9989

Vilanova-Milfontes

128

65.6

34.4

34.033

P < 0.0001

Tejo-Lisboa

152

67.1

32.9

45.282

P < 0.0001

Ares

44

72.7

27.3

19.19

P < 0.0001

site

DISCUSSION
Spatial disjunction in the winter distribution of
Mediterranean gulls in the Iberian peninsula was
already found in first studies on Larus melanocephalus
(Mayaud 1954, Bernis 1966, Isenmann 1972 &
1976, Carrera et al. 1981) and has been described in
most subsequent work (Bermejo et al. 1986, Díaz
et al. 1996, Paterson 1997, Poot & Flamant 2006).
The species seems to be spatially attached to a

number of traditional areas and its distribution has
changed little in the last 30 years, despite substantial
changes in the seabird community and in the marine
ecosystem at regional scale (Carboneras 2009).
Our data in the present study support the
prediction that there was some organisation in the
species distribution. The existence of 4 clusters,
among the 7 sites chosen for this study, appeared
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in both the coefficient of similarity (based on
the identity of individuals) and the geographical
composition of the local subpopulations (based
on their origin). Inside the main groups, there
were relatively high exchange ratios of individuals
between proximate sites (<500 km away). But the
similarities between distant groups were quite low
and relatively constant (at 0,01-0,02), possibly as
might be expected from non-directional dispersal
(Newton 2008).
Apart from the distinction between proximate
(<500 km) and distant (>500 km) sites, affinities
between the sites correlated poorly with distance,
so distance alone would not explain the observed
frequencies of inter-site or inter-group mobility.
The observed frequencies were too low (particularly
among distant sites) to estimate the possible
attraction effect of intermediate sites lying on the
way to more distant localities, although this probably
occured. Moreover, the straits of Gibraltar, a natural
impediment that increases the costs of dispersal by
adding extra distance, does not seem to influence
the exchange of birds between the Mediterranean
and Atlantic basins.
Among our data, differences in reading effort
(highest in Vilanova G.) and in the total number of
wintering birds at each location (largest in Cambrils
and Málaga) might imply different detection
probabilities locally and annually. To overcome this
possible bias, we grouped the number of rings read
at every site for the 4 seasons (so that every ring
present had a higher probability of being detected)
and focused on the relationships of similarity
between sites. It was the number of birds in common
at each pair of sites that determined the connection
between them.
Of particular interest, in order to test our
hypotheses, were the results for Málaga. Lying on
the Mediterranean coast and slightly closer to SW
Portugal (ca. 600 km, via Gibraltar) than to NE Spain
(ca. 800 km), Málaga had a distinct composition “per
origin” (60% of ‘Mediterranean’ birds, as opposed
to only 33-34% in SW Portugal), but still had closer
affinities to the Portuguese sites. Its low coefficients
of similarity with NE Spain (mean = 0,013) and
with SW Portugal (mean = 0,016) point to its little
sharing of individuals with those two groups. Our
results do not support the possibility that the birds
that winter in Málaga pass through SW Portugal or
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NE Spain while on migration or at least that they rest
there long enough to be recorded.
In addition, the fact that Ares, in Galicia, revealed
as a true outsider provides further arguments against
the migration mixing model hypothesis. Apparently,
the migratory routes of the birds wintering in SW
Portugal and Málaga do not run through Ares.
Thus Ares appears also as a distinct site, holding a
local population that does not generally mix, in the
winter season or during migration, with those of
other localities.
The observed distribution and population
arrangement are coherent with a metapopulation
structure, with high cohesion within regional
complexes but very little inter-regional homogeneity.
However, identifying a metapopulation structure
of wintering birds is more difficult than among
more classical examples (nonmigratory organisms
living in a patchy environment) and the task must
be accomplished with dedicated techniques. Only
a handful of studies have succeeded in providing
good examples of metapopulation structure
among winter populations of migratory birds (e.g.,
Esler 2000, Williams et al. 2008). A key element
of such structure is demographic independence
of subpopulations. The Mediterranean gull has
an ample, patchy breeding distribution that has
expanded into western Europe in recent decades
(Bekhuis et al. 1997). It is not known to what extent
the breeding population might be structured, but
even in the case of breeding panmixia, distinct
wintering subpopulations may function as
demographically independent provided that winter
area philopatry is high (Esler 2000). Estimating with
confidence that important parameter would require
more robust data than were available for our study,
and is beyond our aim here.
The question of population structure has
powerful conservation implications, because under
a metapopulation structure subpopulations are
subject to differential risks of extinction (Hanski
1999). The Mediterranean gull is a species requiring
conservation action at European and Mediterranean
level and is listed in Annex I of the Birds Directive.
Spain and Portugal hold a large proportion of
the global population during the winter months
(BirdLife International 2004, Cama 2010). The
wintering population of Mediterranean gull in the
Iberian peninsula shows some typical characteristics
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of a metapopulation structure: (a) spatially
disjunct distribution, (b) essentially unrelated mix
of individuals in each site, (c) a small but regular
exchange of individuals through dispersal. It
remains to be tested whether the local populations
are demographically independent, e.g. through high
winter philopatry. The conservation status of Larus
melanocephalus requires conservations measures,
including the designation of protected areas such
as SPAs (Special Protection Areas, part of the EC
Natura 2000 network set up by the Birds and Habitats
Directives) and SPAMIs (Specially Protected Areas
of Mediterranean Importance, established by the
UNEP Barcelona Convention and its Protocol on
SPA and Biological Diversity) (Arcos et al. 2009,
Ramírez et al. 2009). Therefore, the network of
protected areas for this species should be designed
taking into account its population structure in order
to secure the long-term conservation of population
units, as a means of preserving the viability of the
population as a whole.
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RESUMO - As observações de Fura-bucho-do-atlântico, ou Patagarro, Puffinus
puffinus na ilha da Madeira vêm de longa data e a maior parte destes registos são
provenientes de uma colónia situada no vale da Ribeira de Santa Luzia. Desde 1995 que
esta colónia tem beneficiado de um controlo de predadores terrestres, desenvolvido
pelo Parque Ecológico do Funchal. É conhecido que as áreas de nidificação desta
espécie são essencialmente em vales encaixados, associados à floresta autóctone, no
entanto a informação sobre o seu habitat de nidificação é escassa, assim como sobre a
perturbação por predadores terrestres. Com o objectivo de colmatar estas lacunas, em
2003 teve início uma monitorização sistemática da colónia, com realização de escutas
nocturnas e prospecção de ninhos. As escutas nocturnas permitiram identificar as áreas
de nidificação da espécie, o que culminou na descoberta, em 2005, de dois ninhos
activos. A caracterização do habitat de nidificação permitiu determinar que a vegetação
em redor dos ninhos é essencialmente composta por espécies arbóreas e arbustivas
autóctones, sendo a sua presença possivelmente determinante para a nidificação de
Puffinus puffinus. Para avaliar o sucesso do controlo de ratos, foi realizado um estudo da
abundância e dieta da população de ratos, em diferentes épocas e áreas. Este estudo
mostrou que o programa de controlo tem tido sucesso. Os ratos capturados (Rattus
rattus e Mus musculus) não apresentaram indícios de predação de aves na composição
da sua dieta.
ABSTRACT - Since the middle of 20th century most records of Manx shearwaters
Puffinus puffinus in Madeira Island are from birds that breed in Santa Luzia valley. Since
1995 this colony has benefited from a rat control developed by Funchal Ecological
Park. It is known this species nests in deep valleys with native vegetation although the
information about breeding habitats and the disturbance caused by terrestrial predators
is very scarce. To fill in these gaps of knowledge, in 2003 we started a systematic
monitoring programme with nocturnal counts and nest prospection. The nocturnal
counts facilitated the identification of new breeding areas and the discovery of two
active nests. The characterization of the breeding habitat allowed us to document the
vegetation composition in Santa Luzia’s Valley and to determine that the vegetation
surrounding the Manx shearwater nests is dominated by natives trees and shrubs.
To evaluate the success of the rat control programme, we developed a study to
determine rat population abundance and their diet at different times and areas. This
Parque Ecológico do Funchal. Estrada Regional 103, nº259. Ribeira das Cales. Monte. 9000 Funchal. joaomgnunes@
gmail.com; 2 Caminho das Neves nº12. São Gonçalo. 9060-202 Funchal; 3 Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves. Travessa das Torres, 2 A 1º. 9060-314 Funchal; 4 Sitio da Arrochela, Apt. 94. 8300-999 Silves
1
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study suggests that the rat control programme had a positive impact. The captured
rodents (Rattus rattus and Mus musculus) did not show any signs of bird predation
in their diet.

O
Fura-bucho-do-atlântico
(regionalmente
conhecido por Patagarro) Puffinus puffinus é uma ave
marinha, pertencente à ordem dos Procellariiformes,
que nidifica apenas no Paleártico Ocidental,
encontrando-se bem distribuída no Nordeste do
Atlântico, desde o sub-Árctico até às ilhas Canárias
(Snow & Perrins 1998).
A sua população europeia está estimada em
mais de 350.000 casais, embora a maior parte da
população esteja concentrada em apenas 10 locais
(Birdlife International 2004) e em algumas colónias
se verifique um declínio no efectivo populacional,
em especial devido à destruição do habitat, à
introdução de predadores e à competição pelos
locais de nidificação com outras espécies (Merne &
Yésou in Hagemeijer & Blair 1997).
Na região biogeográfica da Macaronésia, a espécie
está presente no arquipélago dos Açores - ilhas do
Corvo e Flores (Equipa Atlas 2008), no arquipélago
das Canárias - ilhas de El Hierro, La Gomera, La
Palma e Tenerife (Trujillo 2008) e no arquipélago da
Madeira, restrita à ilha da Madeira.
Os procelariformes são das aves mais afectadas
pelos predadores terrestres, por nidificarem em
buracos e por permanecerem na mesma colónia
durante muito tempo (Monteiro et al. 1996). Algumas
espécies de roedores estão associadas à predação de
ovos e de juvenis de aves, sendo conhecidos vários
casos em que Rattus rattus e Rattus norvegicus foram
os responsáveis pelo declínio da população de aves
marinhas (Atkinson & Atkinson 2000; IUCN-ISSG
database). Para o controlo ou erradicação destes
predadores, é necessária informação sobre a sua
distribuição e ecologia, o nível de ameaça à espécie
alvo e as características da área de estudo, entre
outros (Moors et al. 1992).
Este trabalho tem como objectivos colmatar
diversas lacunas existentes relativamente aos
locais de nidificação, biologia de reprodução e
ameaças que afectam uma das espécies de ave mais
desconhecidas do arquipélago da Madeira e que
actualmente apresenta um estatuto de conservação
desfavorável.

METODOLOGIA
» Área de estudo
O Parque Ecológico do Funchal (PECOF),
situado na vertente sul da Ilha da Madeira, no
concelho do Funchal, tem cerca de 10 km2 que se
estendem desde os 520 metros até aos 1818 metros
de altitude (Figura 1). A oeste é delimitado pela
Ribeira de Santa Luzia e a este pelo vale da Ribeira
das Cales (Fagundes et al. 2008).
O PECOF está classificado como área protegida
do Município do Funchal e a sua parte norte
possui ainda estatutos de conservação de âmbito
internacional: IBA (Área Importante para as Aves),
ZPE (Zona de Protecção Especial) e ZEC (Zona
Especial de Conservação), estando incluído na Rede
Natura 2000 (Fagundes et al. 2008).
Nas encostas mais escarpadas da Ribeira de
Santa Luzia, encontram-se vestígios de floresta
laurissilva e nas áreas com altitudes acima dos 1500
metros encontra-se urzal. Nas áreas com melhores
acessibilidades são encontrados exemplares de
espécies arbóreas introduzidas (Fagundes et al.
2008).
» Estatuto passado e presente
Dados históricos da presença de P. puffinus no
arquipélago e da sua distribuição na ilha da Madeira
foram revistos através da consulta de bibliografia
antiga e manuscritos inéditos, assim como pelos
registos de aves existentes no Museu de História
Natural do Funchal. Apesar de esta revisão não ter
sido exaustiva, acreditamos ter consultado muitas
das principais fontes.
» Caracterização do habitat de nidificação
Nos meses de Abril e Maio de 2008, foi realizada
uma caracterização da vegetação do vale da Ribeira
de Santa Luzia, com o objectivo de estabelecer uma
associação entre os diferentes cobertos vegetais
e a disponibilidade de solo com a ocorrência de
nidificação de P. puffinus. A caracterização foi
realizada em 18 quadrículas de 250 x 250 metros,
definidas com base no sistema UTM, ao longo da
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Figura 1. Mapa do Parque Ecológico do Funchal com malha de quadrículas estudadas e localização dos ninhos.
Figure 1. Map of Funchal Ecological Park with the study area and the location of 2 nests (dark dots).
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área onde se tem verificado actividade da espécie.
A utilização desta malha de quadrículas assenta na
base de que a área a caracterizar apresenta relevo
acentuado, com escarpas de difícil acesso. A
caracterização das quadrículas foi realizada, com o
apoio de binóculos, do lado oposto do vale, para
que fosse obtida a melhor perspectiva sobre o local
a amostrar. Para cada quadrícula mapearam-se, à
vista, as manchas correspondentes a cada uma das
classes de habitat previamente definidas: espécies
indígenas, espécies exóticas, urzes e rocha. As urzes
representam uma classe distinta por apresentarem
densidades elevadas e por representarem um habitat
distinto. Com base no referido mapeamento,
determinou-se, para cada quadrícula, a percentagem
de cobertura de cada habitat.
» Local e fenologia de reprodução
Considerando que as áreas de nidificação de P.
puffinus estão situadas em locais de difícil acesso,
para a localização aproximada dos ninhos foram
realizadas, quinzenalmente, escutas nocturnas
durante os anos 2003, 2005 e 2007, entre Março
e Junho. Em 2003 as escutas foram realizadas em
pontos localizados na área envolvente à Estação
dos Tornos. Em 2005 e 2007, tendo em conta a
experiência adquirida, foram realizadas em pontos
localizados mais a norte, no interior do vale da
Ribeira de Santa Luzia.
As escutas nocturnas basearam-se na contagem
das vocalizações, emitidas em voo, durante
intervalos de 10 minutos, com paragens intercaladas
de 5 minutos, ao longo de um período de pelo
menos duas horas, tendo início uma hora após o
pôr-do-sol (Geraldes 2000; Santos 2001).
Entre os anos 2006 e 2009 foram visitados
mensalmente, durante a época de nidificação, os
ninhos descobertos em 2005, de forma a acompanhar
as diferentes fases da reprodução e avaliar o sucesso
dos casais reprodutores. Os registos de juvenis
encontrados na ilha da Madeira, entre 2003 e 2009,
vítimas de encadeamento por luzes, também foram
utilizados para completar os dados na determinação
da cronologia da reprodução.
» Abundância e dieta de predadores terrestres
Para analisar a variação da abundância, distribuição
e dieta de ratos na área de nidificação de P. puffinus,
foram realizadas 2 sessões de armadilhagem com
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ratoeiras: período não reprodutivo de P. puffinus época em que o controlo dos ratos não é realizado
(Outubro de 2007) e período reprodutivo da
ave - época em que o controlo com rodenticida
é efectuado (Abril de 2008). Considerando que
nem toda a área de nidificação está rodeada por
caixas com rodenticida, a captura foi efectuada
em 2 zonas distintas: com rodenticida (3 linhas
de armadilhagem) e sem rodenticida (2 linhas de
armadihagem). Todas as linhas de armadilhagem
continham 30 ratoeiras distanciadas entre si 30 a 40
metros. As ratoeiras foram armadilhadas durante
4 a 5 noites consecutivas com isco de manteiga
de amendoim, e ao início de cada dia foi registado
se houve captura, se disparou ou se permaneceu
armada (Cunningham & Moors 1993).
A densidade de ratos foi estimada através de um
índice de abundância (C/100TN), definido por
Cunningham & Moors (1993), que indica o número
de capturas por 100 noites de armadilhagem. Este
índice foi calculado ao fim de cada sessão, para cada
uma das linhas de armadilhagem e para cada zona
de estudo, e é baseado no número de capturas de
ratos e no número de ratoeiras disparadas.
Na análise do conteúdo estomacal dos ratos
capturados, os tipos predominantes de alimentos
foram identificados e separados em diferentes itens
alimentares, que foram quantificados pela frequência
de ocorrência em percentagem (FO%) e pelo peso
em percentagem (P%) de cada item em relação ao
número total de estômagos analisados (Daniel 1973;
Pearson et al. 2000; Bennemann et al. 2006).
RESULTADOS
» Estatuto passado e presente
Os registos da presença de P. puffinus na ilha
da Madeira remontam ao século XX. Contudo,
a distribuição da espécie na ilha da Madeira
continuava pouco conhecida até aos trabalhos
de Geraldes (2000). A colónia da Ribeira de
Santa Luzia é conhecida desde meados do século
passado (Bannerman & Bannerman 1965). Diversas
referências à espécie são apresentadas na Tabela 1.
» Caracterização do habitat de nidificação
Actualmente na área de estudo apenas existem
alguns vestígios de floresta indígena (Figura 2). Nas
quadrículas localizadas a altitudes inferiores (1 a 7) é
notório o predomínio de vegetação exótica (Acacia
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Tabela 1. Alguns registos de P. puffinus no arquipélago da Madeira. / Table 1. Some records of P.puffinus in the Archipelago
of Madeira

Referência
bibliográfica

Referências à espécie

Sarmento (1948)

Menciona a existência de colónias de nidificação de P. puffinus na Penha
de Águia, no Curral das Freiras e no Pico do Areeiro.

Pereira (1956)

Indica que vários naturalistas tais como J. Forster, Padre Schmitz, J.
Bernström e R. M. Lockley se ocuparam do estudo da avifauna, incluindo
o P. puffinus.

Bannerman &
Bannerman (1965)

Nos diários de Adolfo César de Noronha, datados entre 1901 e 1903,
existem duas observações de P. puffinus nas proximidades do Porto Santo.
O coronel Meinertzhagen, em Maio de 1925, confirma a nidificação
desta espécie no Bugio (tal poderá representar um erro de identificação).
G. E. Maul, curador do Museu Municipal do Funchal desde 1930,
indica que esta é a espécie mais entregue no Museu Municipal do Funchal,
vítima de encadeamento ou de colisão com cabos.
Eric Schindler, em 1960, escutou vocalizações de P. puffinus durante o
mês de Abril, entre outros locais, próximo do Monte.
O casal Bannerman teve nas suas mãos duas aves adultas, capturadas
por trabalhadores nos Tornos, próximo do Monte, no Curral Pequeno.

Le Grand (1984)

A colónia mais conhecida no arquipélago localiza-se na costa Sul da
Madeira, na Ribeira de Santa Luzia.

Câmara (2000)

Desde 1995 a colónia da Ribeira de Santa Luzia tem beneficiado de um
trabalho de controlo de ratos nas áreas próximas às áreas de nidificação,
através do Projecto Puffinus.

Geraldes (2000)

Indica uma distribuição dispersa por muitos dos vales do interior da
ilha da Madeira.

Santos (2001)

Prospectou dez quadrículas, definidas de acordo com a divisão da Ilha
da Madeira pelas “quadrículas UTM” das cartas 1:50.000 do Instituto
Cartográfico do Exército. Durante o estudo, confirmou a nidificação em
três destas quadrículas, incluindo a Q12, onde está situada a área do vale da
Ribeira de Santa Luzia.

Canha (com. pess.)

Relatos dos trabalhadores da Estação dos Tornos indicam que o
número de P. puffinus encontrado nesta área era maior nos dias de
temporal.

Museu de História
Natural do Funchal
(dados cedidos em
2009)

Dos 42 exemplares de P. puffinus que existem no Museu Municipal do
Funchal, entregues entre 1933 e 1999, 27 foram recolhidos no Funchal.
Destes, 17 foram recolhidas na Estação dos Tornos, nos anos de 1984 e
1985, e sempre entre Abril e Maio.
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Figura 2. Percentagem de cobertura das quatro classes de habitat definidas, para cada quadrícula em estudo.
Figure 2. Percentage of cover of each habitat category in each of the 18 study squares.

sp., Eucalyptus globulus, Cytisus scoparius, Quercus ilex ssp.
rotundifolia, Juglans regia e Castanea sativa), verificandose a ausência de urzes. A partir da quadrícula 8
verifica-se a predominância de vegetação arbustiva
dominada essencialmente por Erica platycodum ssp.
maderincola. No entanto em alguns locais é possível
observar espécies de porte arbóreo como Ocotea
foetens, Laurus novocanariensis e Piconnia excelsea.
Nestas quadrículas a flora exótica faz-se representar
essencialmente por Cytisus scoparius, uma invasora
que, nos últimos anos, tem vindo a aumentar a sua
distribuição na área do PECOF.
» Local e fenologia de reprodução
As escutas realizadas em 2003 permitiram
perceber que a área de nidificação se encontrava
localizada a norte da Estação dos Tornos, numa área
mais estreita do vale de Santa Luzia. A actividade
nocturna registada foi semelhante nos 3 anos,
verificando-se que há maior actividade no mês de
Abril.
Com base nas escutas nocturnas realizadas em
2005 e após intensa prospecção no terreno, com
recurso a material de montanha, foi possível localizar,
em Julho do mesmo ano, dois ninhos activos na

vertente oriental do vale da Ribeira de Santa Luzia,
que estão localizados na quadrícula 16 da área de
estudo. Os ninhos são escavados em pequenos
patamares onde existe disponibilidade de solo, com
presença de espécies arbóreas como L. novocanariensis
e O. foetens e de arbustos (essencialmente urzes).
Ambos os ninhos apresentam duas entradas que
dão acesso à câmara de incubação e têm cerca de
um metro de profundidade.
Com base nas visitas realizadas aos ninhos
elaborou-se a Tabela 2, que apresenta a cronologia
de reprodução de P. puffinus no PECOF. Os
primeiros indivíduos chegam à colónia a meados de
Janeiro e a fase de postura ocorre entre Fevereiro e
a primeira quinzena de Março. A incubação demora
cerca de 50 dias e a fase de crescimento das crias
demora cerca de 69 dias. Os juvenis começam a
abandonar os ninhos no final de Junho, havendo
alguns indivíduos que só partem para o mar no final
de Julho.
Com base em 42 registos de aves vítimas de
encadeamento, verifica-se que a partir do final de
Maio são encontrados alguns juvenis, mas a maior
parte é encontrada em Julho, o que está de acordo
com a cronologia obtida nos ninhos do PECOF.
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Tabela 2. Cronologia da reprodução de Puffinus puffinus no Parque Ecológico do Funchal, com base nas visitas aos dois
ninhos conhecidos e no registo de juvenis encadeados com luzes. / Table 2. Breeding season chronology for Puffinus puffinus
in the Funchal Ecological Park. Based on the two known active nests and on data from light-attracted fledglings.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Visita colónias
Postura
Incubação
Eclosão
Crescimento
Abandono

Tabela 3. Índice de Abundância de roedores em cada linha de armadilhagem e média ± desvio padrão para cada área.
Table 3. Abundance index of rodents in each study line and mean ± standard deviation for both areas.

Zona com rodenticida

Índice de
Abundância

Zona sem rodenticida

Época

Apartamento

Corujeira

Tornos

Levada do
Barreiro

Ribeira
Santa Luzia

Sem
controlo

4,48

2,71

7,77

11,48

25,68

Com
controlo

0,68

4,99 ± 2,57
0,67

18,58± 10,04
1,36

13,49

0,9 ± 0,4

10,44

11,97 ± 2,16

Tabela 4. Itens alimentares encontrados nos estômagos de Mus musculus e Rattus Rattus na época de nidificação de P.
puffinus. / Table 4. Food items found in the stomachs of Mus musculus and Rattus rattus during the P. puffinus breeding season.

Mus musculus
N=11

Itens alimentares

Rattus rattus
N=13

FO %

Peso %

FO %

Peso %

Vegetação

63,64

0,44

84,90

14,31

Frutos

9,09

1,60

38,46

33,49

Invertebrados

81,82

5,30

76,92

3,19

Não identificado

63,90

23,30

53,85

19,25

Outros

190,9

57,79

246,14

21,92
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» Abundância e dieta de predadores terrestres
Foram capturadas apenas duas espécies de ratos,
R. rattus e M. musculus. Na época sem controlo de
rodenticida foram capturados 47 indivíduos das
duas espécies, enquanto na época com controlo
foram capturados apenas 34 indivíduos. As linhas
de armadilhagem com maior número de capturas no
total das duas épocas foram a Levada do Barreiro (29
capturas) e a Ribeira de Santa Luzia (32 capturas).
As restantes linhas apresentaram valores abaixo
das 11 capturas. Na Tabela 3 são apresentados os
índices de abundância nas diferentes épocas e zonas
de estudo.
Os conteúdos estomacais apresentavam
essencialmente 6 tipos de itens alimentares
(vegetação, frutos, sementes, invertebrados,
animal e outros). O item “Outros” corresponde a
parasitas, pêlos de rato, pedras e isco (manteiga de
amendoim). As duas espécies apresentam tendência
a uma dieta generalista, uma vez que nenhum item
é claramente preferido em relação aos restantes.
Os itens em comum que surgiram com mais
frequência para as duas espécies são a “vegetação”
e os “invertebrados”. Para a espécie R. rattus, o item
“frutos” parece ser importante, pois em ambas as
épocas é o item encontrado em maior quantidade.
Na tabela 4 estão apresentados os diferentes itens
alimentares encontrados para ambas as espécies,
apenas para a época em que P. puffinus está presente
na área.
DISCUSSÃO
» Caracterização do habitat de nidificação
Com base na vegetação encontrada na quadrícula
dos ninhos activos (16), é possível deduzir que as
áreas mais propícias para a nidificação de Puffinus
pufifnus são as que apresentam boa cobertura de
urze com núcleos de floresta indígena e reduzida
percentagem de rocha. Existem várias outras
quadrículas que apresentam habitat adequado (9,
12, 14, 15 e 17), nas quais seria interessante fazer
maior prospecção. De notar que a vegetação não
será o único factor a influenciar a escolha do local
para o ninho, pois a inacessibilidade aos predadores
terrestres é também um factor decisivo (obs. pess.).
O domínio da vegetação exótica em algumas
quadrículas deve-se à forte intervenção de origem
antropogénica a que esta área esteve sujeita,
nomeadamente o pastoreio livre, que persistiu
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até 1994 (Fagundes et al. 2008), e aos incêndios
florestais que, a par da introdução propositada de
novas espécies, abriram caminho à propagação de
inúmeras plantas invasoras. O aparecimento gradual
de Cytisus scoparius ao longo dos últimos anos é
consequência da retirada do gado, e deverá ser
tido em conta nas acções de conservação na área,
sobretudo pelo facto de ser uma planta pirofila.
As quadrículas 1, 2 e 3 coincidem com os locais
descritos por alguns autores para a existência
de uma colónia de P. puffinus (Bannerman &
Bannerman 1965; Le Grand 1984; Câmara 2000;
Santos 2001), mas os dados dos últimos 6 anos
revelam que a actividade nesta área é reduzida. A
pressão humana verificada nos últimos 50 anos, com
construção de uma área urbanizada na proximidade,
veio possivelmente contribuir para o aumento
da densidade de predadores, assim como para a
destruição do habitat disponível para a nidificação
da espécie.
» Fenologia de reprodução
Os dados obtidos nas escutas nocturnas são
consistentes com a informação referida por
Geraldes (2000) e Santos (2001) que indicam que a
prospecção auditiva é optimizada no mês de Abril.
Esta fase coincide com a época de incubação, que
de acordo com James & Robertson (1985), Gibbons
& Vaughan (1998) e Monteiro et. al (1999), é a época
mais adequada para a realização de um censo através
de escutas nocturnas.
Tal como referido por diversos autores (James
& Robertson 1985; Gibbons & Vaughan 1998; Le
Corre et al. 2002; Rodríguez & Rodríguez 2009)
verificou-se que a lua tem efeito no comportamento
de P. puffinus, pois nos dias em que a lua estava em
quarto crescente ou cheia e incidente sobre o vale, a
actividade vocal das aves era menor.
A cronologia reprodutora determinada neste
estudo é semelhante à apresentada por Câmara
(1997; 2000) que indica que na ilha da Madeira a fase
de postura de P. puffinus inicia-se em finais de Março
e as primeiras crias eclodem no início de Maio.
» Abundância e dieta de predadores terrestres
Os resultados obtidos vão de encontro aos
esperados, pois a abundância de ratos é inferior
nas épocas e locais em que ocorre a distribuição de
estações de isco, em especial na linha da Corujeira
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que integra o programa de controlo de ratos desde
o seu início (1995). Os dados indicam assim que a
distribuição de rodenticida está a ser efectuada com
sucesso.
A dieta apresentada pelos ratos capturados vai de
encontro à dieta de cada espécie citada na bibliografia
(IUCN-ISSG database). Ambas as espécies (R. rattus
e M. musculus) têm tendência a uma dieta generalista,
consumindo o mesmo tipo de alimentos. Apesar de
os mesmos serem considerados grandes predadores
de avifauna, nada foi encontrado que indicasse
predação deste grupo animal.
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RESUMO - O uso de antibióticos em medicina humana e veterinária tem impulsionado
a emergência e dispersão das resistências bacterianas. No entanto, um número
crescente de trabalhos de investigação tem vindo a reportar a presença de bactérias
multi-resistentes em populações sem exposição aparente aos antimicrobianos (aves e
mamíferos selvagens). Este trabalho, teve como objectivo determinar a prevalência de
estirpes Escherichia coli resistentes aos antimicrobianos em amostras cloacais de aves
selvagens que ingressaram no Centro de Recuperação do Parque Nacional da PenedaGerês e no Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens do
Parque Natural da Serra da Estrela. A partir de 175 aves amostradas, obtiveram-se 308
estirpes de E. coli, tendo sido estudado o seu perfil de sensibilidade antimicrobiana pela
técnica de difusão em agar. Identificaram-se 139 estirpes de E. coli multi-resistentes,
i.e. evidenciado resistências a mais de três antibióticos, e 53 estirpes portadoras de
β-lactamases de amplo espectro, enzimas responsáveis pela degradação molecular de
antibióticos β-lactâmicos, alguns de uso exclusivamente hospitalar. Estes fenótipos
têm sido apenas identificados em pacientes humanos hospitalizados ou em animais
sujeitos a tratamento com antibióticos deste grupo. A sua detecção em aves silvestres
é relevante não só pelo impacto para a saúde pública, passando as aves silvestres a
serem identificados como reservatórios e vectores, mas também pelas consequências
ambientais, já que as bactérias multi-resistentes albergam diversos factores de virulência
que lhes conferem uma capacidade acrescida para colonizarem, invadirem e causarem
patologia nos hospedeiros infectados.
ABSTRACT - The generalized use of antimicrobials in both human and veterinary
medicine has given rise to many types of resistant bacteria. However, a growing number
of studies have been describing the presence of multi-resistant bacteria in apparently
antimicrobial-free populations (such as wild birds and mammals). This study aims at
accessing the prevalence of resistant Escherichia coli strains isolated from cloacal samples
of wild birds. The birds were under veterinary treatment in two wildlife rehabilitation
centres in Portugal (Centro de Recuperação do Parque Nacional da Peneda-Gerês
and Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens do Parque
Natural da Serra da Estrela). From 175 sampled birds, we were able to recover 308
strains of E. coli, which were then studied for antimicrobial sensitivity by agar diffusion
technique. We isolated 139 multi-resistant strains of E. coli (i.e., resistant to more than 3
antimicrobial agents) and 53 strains producing extended spectrum β-lactamases (ESBL).
These phenotypes have only been previously isolated from hospitalized human patients
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto; 2 Centro de Ecologia, Recuperação
e Vigilância de Animais Selvagens, Gouveia
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or animals undergoing antimicrobial therapy with cephalosporins. The detection of
these phenotypes in wild birds is a matter of concern, not only for its impact in public
health, with some bird species known as reservoirs and vectors of these bacteria, but
also for its environmental meaning, as resistant bacteria can also acquire many virulence
factors which give them more ability to colonize and cause disease in infected hosts.

O uso recorrente de antibióticos nas espécies
domésticas e a sua relação com o desenvolvimento
de resistências por parte dos microrganismos é
um tema pertinente e largamente discutido na
actualidade, sobretudo com o advento de infecções
graves e multi-resistentes em humanos e animais
(Acar & Röstel 2001, van den Bogaard et al. 2002,
Angulo et al. 2004, Martins da Costa et al. 2008,
Lemus et al. 2008).
Ao longo de vários anos observou-se que, após
a introdução de um novo antimicrobiano, surgiam
rapidamente estirpes resistentes ao mesmo. No
entanto, a suspensão da utilização do mesmo não
levava ao desaparecimento desta capacidade, em
parte em virtude de as bactérias terem sido capazes
de integrar os plasmídeos que conferem resistência
no seu genoma. (Middleton & Ambrose 2005). Isto
acontece porque, na realidade, os genes e mecanismos
envolvidos na resistência aos antimicrobianos estão
frequentemente associados à defesa contra outros
factores de stress, nomeadamente desinfectantes,
variações de pH ou metais pesados. Este fenómeno
também fornece justificação para o facto de ser
possível encontrar bactérias com resistência a
múltiplos compostos e com factores de virulência
acrescidos, uma vez que todas estas características
podem estar condensadas num mesmo segmento de
ADN (ácido desoxirribonucleico) (Barbosa & Levy
2000, Summers 2002, Bonnet 2004).
A presença de concentrações subterapêuticas de
antibióticos no aparelho digestivo dos vertebrados
tem um efeito selectivo, ao eliminar a flora
competitiva sensível ao antimicrobiano, sendo este
efeito ainda mais intenso quando se trata de um
antibiótico de largo espectro (Acar & Röstel 2001,
Blanco et al. 2006, Lemus et al. 2008).
Em Medicina Veterinária de produção, alguns
antimicrobianos são usados com finalidade
preventiva, sendo a sua administração feita na água

ou alimento (McEwen & Fedorka-Cray 2002, van
den Bogaard et al. 2002, Martins da Costa et al. 2008).
Assim, a contaminação ambiental gerada através
dos efluentes sólidos e líquidos pode contribuir
significativamente para a manutenção e aparecimento
de antibiorresistências. Da mesma forma, o uso
de substâncias com acção antimicrobiana na
agricultura introduz concentrações subterapêuticas
de antibióticos nos solos e meios aquáticos,
resultando na selecção de estirpes resistentes num
grande número de habitats, influenciando todos os
seres vivos que dele dependem (Barbosa & Levy
2000, Summers 2002, Dancer 2004).
A maior parte dos microrganismos portadores
de determinantes de resistência não são
patogénicos, contudo a sua emergência em animais
imunodeprimidos ou a coabitação com outras
bactérias de maior potencial patogénico pode
constituir uma ameaça à sobrevivência devido ao
potencial de partilha genética entre elas (Barbosa &
Levy 2000, Fluit et al. 2001, McEwen & FedorkaCray 2002, Dancer 2004, Middleton & Ambrose
2005, Martins da Costa et al. 2008).
Os microrganismos seleccionados para o
presente estudo são bactérias comensais do
aparelho digestivo do Homem e de outros animais,
da espécie Escherichia coli. A importância da presença
de antibioresistência nestes microrganismos
prende-se com o seu papel enquanto reservatórios
de determinantes de resistência e a sua ubiquidade
(McEwen & Fedorka-Cray 2002, Sjölund et al. 2008).
A presença de E. coli resistente aos antimicrobianos,
nomeadamente estirpes produtoras de β-lactamases
de largo espectro em animais selvagens já tinha
sido descrita anteriormente (Costa et al. 2006,
Costa et al. 2008). A produção destas enzimas por
bactérias pertencentes à Família Enterobacteriaceae
tem sido associada à resistência clínica a penicilinas,
monobactâmicos e cefalosporinas de largo espectro
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de acção (Crowley & Ratcliffe 2003, Edelstein et al.
2003, Pitout et al. 2003, Bonnet 2004, Livermore et al.
2007, Galas et al. 2008). Este grupo de antibióticos
é particularmente importante, por englobar alguns
dos fármacos de uso exclusivamente hospital,
reservados apenas para pacientes com patologias
graves e capacidade imunitária diminuída.
O trabalho desenvolvido teve como objectivo
avaliar até que ponto a contaminação dos
ecossistemas com resíduos de antibióticos e bactérias
resistentes aos mesmos poderá estar a estender-se
até habitats escassamente humanizados, como é o
caso daqueles ocupados pelas espécies selvagens
em estudo. Estudos anteriores já o tinham descrito,

nomeadamente em aves do Árctico (Sjölund et al.
2008) e em algumas espécies de animais selvagens em
Portugal (Costa et al. 2008). As amostras estudadas
provieram de aves que ingressaram em dois centros
de recuperação de animais selvagens – o Centro de
Recuperação do Parque Nacional da Peneda-Gerês
(CR-PNPG) e o Centro de Ecologia, Recuperação e
Vigilância de Animais Selvagens, no Parque Natural
da Serra da Estrela (CERVAS-PNSE).
MATERIAL E MÉTODOS
Estudaram-se amostras cloacais de 73 aves
selvagens (16 amostras provenientes do CR- PNPG
e 159 amostras do CERVAS-PNSE), sendo que

Tabela 1. Número de aves testadas por espécie, representada pelos nomes científico e comum. / Table 1. Number of
sampled birds sorted by species, presented by scientific and common name.

Espécie

Número de aves testadas

Egretta garzetta/ Garça-branca-pequena
Milvus migrans/ Milhafre-preto
Aegypius monachus/ Abutre-preto
Gyps fulvus/ Grifo
Circus pygargus/ Tartaranhão-caçador
Circus aeruginosus/ Tartaranhão-ruivo-dos-pauis
Accipiter nisus/ Gavião
Accipiter gentilis/ Açor
Pernis apivorus/ Bútio-vespeiro
Buteo buteo/ Águia-de-asa-redonda
Aquila fasciata/ Águia de Bonelli
Aquila pennata/ Águia-calçada
Falco tinnunculus/ Peneireiro-vulgar
Grus grus/ Grou
Larus michahellis/ Gaivota-de-patas-amarelas
Tyto alba/ Coruja-das-torres
Bubo bubo/ Bufo-real
Strix aluco/ Coruja-do-mato
Otus scops/ Mocho-pequeno-d’orelhas
Athene noctua/ Mocho-galego
Apus apus/ Andorinhão-preto
Pica pica/ Pega-rabuda
Cyanopica cyana/ Pega-azul
Corvus corone/ Gralha-preta

1
11
1
1
4
1
1
5
2
13
3
7
1
1
2
3
3
5
2
2
1
1
1
1

Total

73
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algumas aves foram amostradas mais do que uma
vez – à data de ingresso e da libertação (Tabela
1). A colheita de amostras em aves decorreu
entre Março e Dezembro de 2008 e foi efectuada
através da introdução de uma zaragatoa estéril na
cloaca aquando do ingresso ou saída do Centro de
Recuperação.
As zaragatoas contendo material fecal foram
introduzidas em tubos Falcon® de 10 mL, contendo
5 mL de meio Buffered Peptone Water (BPW) (Oxoid)
e armazenados a 4 ºC até ao processamento
laboratorial. Todos os tubos foram identificados com
a referência do animal, nome científico da espécie e
data da colheita. Antes de iniciar o processamento,
as amostras foram suplementadas com cefotaxima
(CTX) (Sigma), com concentração final de 2 µg/
mL e deixadas à temperatura ambiente durante
2 horas. De seguida, procedeu-se à realização de
sementeiras em meios Hektoen enteric agar (HEA)
(Oxoid) e Tryptone Bile X-glucuronide Agar (TBX)
(Biokar Diagnostics) suplementado com CTX (2
µg/mL), para o isolamento de E. coli resistentes às
cefalosporinas. As placas de HEA foram semeadas
por esgotamento e as restantes por espalhamento.
Após 12 a 16 horas de enriquecimento, foram
semeadas novas placas, todas pela técnica de
esgotamento.
Todas as placas foram incubadas a 37 ºC, tendo
sido avaliadas ao fim de 24 horas. As placas
foram observadas à lupa, no sentido de identificar
morfologicamente as colónias de E. coli, azuis em meio
TBX e alaranjadas em meio HEA. Em cada placa,
seleccionaram-se até 3 colónias morfologicamente
diferentes e foram transferidas para tubos contendo
meio Triple Sugar Iron (TSI) (Oxoid), no sentido de
confirmar a espécie bacteriana pelas características
bioquímicas. Os tubos foram posteriormente
colocados na estufa a 37ºC. Em face de resultado
positivo (i.e. alteração da cor da totalidade do meio
TSI para amarelo, acompanhada da produção de
gás e ausência de precipitados escuros), as colónias
foram transferidas para meio BPW e colocadas
na estufa até apresentarem turvação, sendo de
seguida semeadas com zaragatoa em placas com
meio Mueller-Hinton (M-H) (Oxoid). Os seguintes
antimicrobianos foram testados pelo método de
difusão de disco (Oxoid): ampicilina (AMP, 10 µg);
cefoxitina (FOX, 30 µg); Imipenem (IPM, 10 µg);
ciprofloxacina (CIP, 5 µg); gentamicina (CN, 120
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µg); nitrofurantoína (F, 300 µg); tetraciclina (TE, 30
µg); cefotaxima (CTX, 30 µg); aztreonam (ATM, 30
µg); ceftazidima (CAZ, 30 µg); amoxicilina e ácido
clavulânico (AMC, 30 µg); cefalotina (KF, 30 µg);
amicacina (AK, 30 µg); estreptomicina (S, 10 µg);
ácido nalidíxico (NA, 30 µg); cloranfenicol (C, 30
µg); tobramicina (TOB, 10 µg); sulfametoxazol
e trimetoprim (SXT, 25 µg) e canamicina (K, 30
µg). As placas foram colocadas em estufa a 37 ºC
e lidas no dia seguinte. Os diâmetros dos halos de
inibição foram registados numa base de dados onde
constavam a data de colheita da amostra, o local de
proveniência, a dieta habitual dos animais, assim
como a data de ingresso do animal, espécie, causa
de ingresso, dieta em cativeiro e tratamentos com
antimicrobianos.
Para o estudo da correlação entre as variáveis
estudadas, foi usado o método Kendall tau b,
para variáveis nominais. Também se recorreu ao
teste Qui-quadrado de Pearson, quando adequado,
considerando estatisticamente significativos os
resultados com p<0,05.
RESULTADOS
De um total de 175 amostras foi possível obter
308 isolados fenotipicamente compatíveis com
E. coli. Destes, apenas 37,7% (n = 116) eram
sensíveis à totalidade dos antimicrobianos testados,
apresentando os restantes 192 isolados resistência
a pelo menos um dos fármacos. As comparações
efectuadas tomaram como variáveis cada
antimicrobiano testado e: a causa de entrada (neste
caso, simplificou-se dividindo entre os originários
de cativeiro ilegal e os restantes, tendo em conta que
este é o maior factor de risco, uma vez que há maior
contacto com humanos, os animais podem ser
alimentados com carne de animais domésticos e por
vezes medicados pelos proprietários); e a existência
ou não de tratamento com antimicrobianos no
Centro de Recuperação (CR).
Quando analisamos a relação entre a causa de
ingresso – cativeiro ilegal ou outra – apenas se
encontram diferenças estatisticamente significativas
(p<0,05) no caso da tetraciclina, cuja taxa global de
resistência foi de 41,9% (n = 129), atingindo contudo
os 57,1%
(n = 64) nos animais provenientes de
cativeiro, contra 33,2% (n = 65) nos restantes. No
caso da relação entre a presença de resistências e os
tratamentos com antimicrobianos, dois antibióticos
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apresentaram diferenças com relevância estatística
(p<0,05): tetraciclina, com 46,8% (n = 116)
resistentes nos animais não sujeitos a tratamento
contra 21,7% (n = 13) nos animais tratados; e
cloranfenicol, com 10,5% (n = 26) resistentes nos
animais não sujeitos a tratamento contra 1,7% (n =
1) nos animais tratados.
Além deste resultado, há ainda que sublinhar
o facto de todos os isolados serem sensíveis ao
imipenem e à amicacina e que 17,2% (n = 53)
apresentaram características compatíveis com a
produção de β-lactamases de amplo espectro no
antibiograma. Os resultados globais estão resumidos
na tabela 2.

DISCUSSÃO
A elevada prevalência de bactérias resistentes
à tetraciclina é uma observação recorrente nos
vários ensaios realizados. Este dado parece estar
relacionado com o uso alargado deste fármaco, há
várias décadas, simultaneamente em Medicina e
Medicina Veterinária, e também com o facto de ser
um antibiótico de amplo espectro, com actividade
contra uma grande variedade de microrganismos
(Barbosa & Levy 2000).
A sensibilidade de todos os isolados de E. coli ao
imipenem e a baixa taxa de resistência à gentamicina,
amicacina e cefoxitina já haviam sido documentadas
em outros trabalhos (Edelstein 2003, Costa et al.
2008, Sjölund et al. 2008).

Tabela 2. Percentagem e número de isolados resistentes a cada um dos antimicrobianos testados para isolados de E. coli.
Table 2. Resistance rates and number of resistant isolates for each of the antimicrobials tested in E. coli isolates.

Percentagem de
isolados resistentes (%)

Número de isolados
resistentes (n)

Ampicilina

50,6

156

Cefoxitina

0,6

2

Imipenem

0

0

Ciprofloxacina

21,4

66

Gentamicina

3,2

10

Nitrofurantoína

1,6

5

Tetraciclina

41,9

129

Cefotaxima

14,9

46

Aztreonam

3,2

10

Ceftazidima

1

3

Amoxicilina e ácido clavulânico

1,6

5

Antimicrobiano

Cefalotina

39

120

Amicacina

0

0

Estreptomicina

37

114

Ácido nalidíxico

43,8

135

Cloranfenicol

8,8

27

Tobramicina

1,9

6

Sulfametoxazol e trimetoprim

43,2

133

Canamicina

6,2
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O facto de a resistência à tetraciclina em aves
estar positivamente relacionada com a permanência
em cativeiro ilegal antes da admissão no CR pode
estar relacionado com a administração de fármacos
aos animais pelos proprietários ou ao fornecimento
de alimentos contaminados. A falta de higiene das
condições de alojamento também pode ter um papel
importante, especialmente se houver possibilidade
de contacto com esgotos.
Ao contrário do que se esperava inicialmente,
a prevalência de resistência aos antimicrobianos
(nomedamente tetraciclina e cloranfenicol) foi
menor nas aves que receberam tratamento com
antibióticos (sobretudo enrofloxacina) no CR. Esta
observação pode estar relacionada com o facto de o
tratamento com antibiótico implicar uma profunda
perturbação nos fenótipos residentes no intestino,
eliminando os sensíveis, enriquecendo os resistentes
e favorecendo novas colonizações, pelo que os seus
efeitos são muito variáveis.
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RESUMO - As ilhas Selvagens foram objecto de muitas pesquisas ornitológicas e
são, reconhecidamente, uma das áreas mais importantes para as aves marinhas em
Portugal. Contudo, existe pouca informação sobre as populações de aves na Selvagem
Pequena e no Ilhéu de Fora. Aproveitaram-se estadias em Maio de 2005 e em Junho
de 2010 para obter mais dados sobre estas ilhas. A população de Cagarra Calonectris
diomedea na Selvagem Pequena foi contabilizada em 224 ninhos activos em Junho de
2010. O número de Calcamares Pelagodroma marina poderá ser mais elevado do que o
sugerido em estimativas prévias, pois estimou-se a presença de pelo menos 62 550
casais no conjunto dos dois ilhéus. Esta estimativa tem ainda alguma margem de
incerteza, pelo que são recomendáveis mais estudos sobre este aspecto em particular.
Fornecem-se alguns dados sobre a presença de outras aves marinhas e estima-se que a
população de Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis (7-11 casais), que se alimenta
fundamentalmente de Calcamares durante a época reprodutora, poderá consumir entre
2882 e 4472 destas aves em cada época de nidificação.
ABSTRACT - The Selvagens have been the object of many ornithological expeditions
and are widely recognized as one of the most important areas for seabirds in Portugal.
Nevertheless, there is little information on the bird populations of Selvagem Pequena
and Ilhéu de Fora. We took the opportunity presented by two sojourns, in May 2005
and June 2010, to gather more information on the birds of these islets. There were 224
active Cory’s shearwater Calonectris diomedea nests (with egg) in June 2010 on Selvagem
Pequena. The number of White-faced Storm Petrels Pelagodroma marina may be higher
than previously thought, with a new estimate of at least 62,550 pairs on the two islets.
This estimate still holds a considerable margin of uncertainty, and more studies are
needed. Records of other seabirds are also presented and an estimate is made indicating
that the local Yellow-legged Gull Larus michahellis population (7-11 pairs), which feeds
predominantly on White-faced Storm Petrels, may predate between 2882 and 4472 of
these birds per breeding season.
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As ilhas Selvagens representam um dos mais
importantes locais de reprodução de aves marinhas
em Portugal (Zino & Biscoito 1994, Campos
& Granadeiro 1999, Oliveira & Menezes 2004,
Granadeiro et al. 2006, Equipa Atlas 2008) e foram
classificadas como duas “Important Bird Areas”,
uma abrangendo a Selvagem Grande e outra
incluindo a Selvagem Pequena e o Ilhéu de Fora
(Zino et al. 2000). Apesar de numerosos trabalhos
realizados neste pequeno arquipélago ao longo
de mais de 4 décadas, existe relativamente pouca
informação quantitativa sobre os efectivos de várias
espécies de aves, em particular na Selvagem Pequena
(30º 02’ 02’’ N / 16º 01’ 36’’ W) e no Ilhéu de Fora
(30º 01’ 55’’ N / 16º 02’ 57’’ W), que são ilhas de
acesso mais difícil.
Aproveitando estadias em Maio de 2005 e Junho
de 2010, realizámos censos de 4 espécies de aves
marinhas: Cagarra Calonectris diomedea, Calcamar
Pelagodroma marina, Gaivota-de-patas-amarelas
Larus michahellis e Garajau-comum Sterna hirundo.
Dada a importância da colónia de Calcamares e
o conhecido potencial impacto da predação por
Gaivotas-de-patas-amarelas (Matias & Catry 2010),
optámos por realizar também um estudo sobre a
dieta das gaivotas e estimar o possível consumo de
outras aves marinhas.
MATERIAIS E MÉTODOS
As estadias na Selvagem Pequena decorreram
entre 26 de Maio e 14 de Junho de 2005 e entre 10
e 18 de Junho de 2010. A população de Cagarras
(ninhos com ovo) foi cuidadosamente contada
entre 11 e 13 de Junho 2010 na Selvagem Pequena,
utilizando métodos descritos em Granadeiro et
al. (2006). Nestas datas, cerca de 1,5% dos casais
reprodutores na Selvagem Grande ainda não
tinham efectuado a postura (dados não publicados).
Admitindo que a fenologia de reprodução é igual
nas duas ilhas, o nosso censo deverá subestimar a
população nidificante em 1,5%. Para evitar caminhar
sobre ninhos de Calcamares (com inevitável
destruição de alguns deles), não se procurou contar
ninhos de Cagarra dentro da colónia de Calcamares
(com a excepção dos que estão na periferia).
Observações à distância, de dia e de noite, sugerem
que deverão existir muito poucos ninhos de Cagarra
nessa situação, pelo que este factor de subestimação

deverá ser pouco importante.
Obteve-se uma indicação da abundância de
Calcamares com base no cálculo das áreas das
colónias (delimitadas com recurso a GPS) e com base
em estimativas prévias da densidade das aberturas
de cavidades-ninho, feitas na Selvagem Pequena e
apresentadas por Oliveira et al. (1993). Estes autores
apresentam 2 estimativas de densidade, sendo a
primeira (0,42 ninhos/m2) respeitante a ninhos com
claras indicações de estarem ocupados e activos (na
época de alimentação das crias) e a segunda (0,64
ninhos/m2) respeitante a todos os ninhos profundos
(excluindo-se pois aberturas de ninhos com uma
galeria inferior a 50 cm; Oliveira et al. 1993).
Em Junho de 2010 procuraram-se ninhos de
Gaivota-de-patas-amarelas sistematicamente ao
longo de todo o litoral das ilhas (onde os mesmos
ninhos têm tendência a situar-se) e realizaramse contagens regulares do número de indivíduos.
Nestas ilhas, as Gaivotas-de-patas-amarelas
nidificam de forma espaçada (e não em colónia),
sendo por isso fácil contabilizar o número de casais
presentes. De notar também que, visto que as aves
se alimentam fundamentalmente em terra ou na orla
marítima (ver Resultados), raramente se ausentam
das ilhas, facilitando a sua observação e contagem.
Os Garajaus foram estimados com base em
contagens de bandos, sempre que possível
discriminando-se a idade das aves que os
compunham, tendo-se recorrido ao método de
Flush-count (Bibby et al. 1992) em 3 ocasiões distintas,
separadas por mais de 5 dias de intervalo em Maio
e Junho de 2005.
Em Junho de 2010 recolheram-se 177 plumadas
de Gaivotas-de-patas-amarelas ao longo de todo o
litoral da Selvagem Pequena (representando todos
ou praticamente todos os casais presentes na ilha)
que foram posteriormente analisadas em laboratório
com recurso a uma pequena colecção de referência
organizada para o efeito.
Com base no modelo bioenergético descrito
em Matias & Catry (2010), estimou-se o número
de Calcamares (adultos e subadultos) consumidos
pela população de Gaivotas-de-patas-amarelas
nidificantes na Selvagem Pequena e no Ilhéu de
Fora durante uma época de reprodução (3,5 meses).
Este modelo calcula a energia que uma Gaivota-depatas-amarelas necessita ao longo de uma época
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reprodutora, quer para se manter viva, quer para
produzir ovos e alimentar as crias. A partir do valor
final de energia gasta pela população de gaivotas,
é possível calcular o número de Calcamares
consumidos, tendo em conta a composição e o valor
energético dos itens encontrados na sua dieta. O
modelo foi adaptado ao presente estudo, integrando
os valores de sucesso reprodutor e número de casais
nidificantes contabilizados na estadia de Junho de
2010. Os valores energéticos utilizados para cada
componente encontrado na dieta das Gaivotas-depatas-amarelas foram os mesmos que em Matias &
Catry (2010), excepto no caso dos gastrópodes (2,28
kJg-1) e moluscos não identificados (1,91 kJg-1), em
que se seguiu Steimle & Terranova (1985).
RESULTADOS
A população de Cagarras da Selvagem Pequena
foi contabilizada em 224 ninhos activos em 2010.
Corrigindo para as posturas mais atrasadas, temos
uma estimativa de 227 casais.
A área das colónias de Calcamares em 2005 foi
de 116.971 m2 para a Selvagem Pequena e de 29.017
m2 para o Ilhéu de Fora. Em 2010, foi de 119.912
m2 para a Selvagem Pequena. Com base nas duas
estimativas de densidades de ninhos apresentadas
por Oliveira et al. (1993) estima-se a população de
Calcamar da Selvagem Pequena (usando a área de
2010) em 50.363 a 76.744 casais. Admitindo-se
que a área da colónia do Ilhéu de Fora se manteve
constante entre 2005 e 2010 e que a densidade
de ninhos é semelhante à da Selvagem Pequena,
poderíamos ter um total de 12.187 a 18.571 casais
neste último local. A população mínima para o
conjunto das duas ilhas seria assim de 62.550 casais.
A população de Garajau-comum foi contabilizada
em 38 aves adultas em 2005 (reproduzindo-se na
Selvagem Pequena). Em Junho de 2010 a reprodução
encontrava-se já muito adiantada, com pelo menos
3 casais com juvenis voadores e nenhum juvenil prévoador na Selvagem Pequena ou no ilhéu de Fora.
Contabilizou-se um máximo de 25 aves voadoras,
que incluíam juvenis do ano.
A população de Gaivota-de-patas-amarelas na
Selvagem Pequena em 2010 compreendeu 6-7
casais (dos quais foi possível observar 5 ninhos)
que conseguiram criar uma única cria até ao estádio
de voador. No mesmo ano, no Ilhéu de Fora, em
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9 de Junho, observaram-se 8 aves adultas (1 ninho
do ano com crias mortas) e nenhum juvenil, valor
semelhante ao obtido em 2005, em que foram
observadas 7 aves adultas (das quais foi possível
observar 2 ninhos), tendo sido observado 1 único
juvenil voador. Durante a estadia de 2010 não se
observou qualquer gaivota de 1º ou 3º Verão, e
apenas 1-2 indivíduos de 2º Verão.
Para outras espécies não foi possível obter
estimativas populacionais, mas deverão seguramente
existir algumas dezenas de casais de Almas-negras
Bulweria bulwerii (vários ninhos encontrados) e um
número reduzido de Roquinhos Oceanodroma castro
(alguns indivíduos ouvidos em voo, mas vocalizações
em muito pequeno número quando comparado
com as zonas de nidificação da Selvagem Grande).
Observaram-se ainda 3 espécies de aves marinhas
não nidificantes: Rabijunco Phaethon aethereus (5
adultos observados na Selvagem Pequena, em voo
sobre o mar nas proximidades do Pico do Veado,
por 4 ocasiões distintas entre as datas de 26 de
Maio e 06 de Junho de 2005, e 2 adultos no Ilhéu
de Fora em 9 de Junho de 2005, observados em voo
em redor do ilhéu, Phaethon sp (1 indivíduo em voo
sobre o mar 1-2 milhas a leste da Selvagem Pequena
a 10 Junho 2010; observado a partir do navio à
chegada), Gaivota-d’asa-escura Larus fuscus (1 adulto
na Selvagem Pequena em 2010) e Garajau-de-dorsopreto Onychoprion fuscatus (1 adulto em várias datas
em 2005 e em 2010, na Selvagem Pequena).
A dieta das Gaivotas-de-patas-amarelas da
Selvagem Pequena foi constituída sobretudo
por Calcamares e por percebes pelágicos Lepas
sp., complementados por caranguejos litorais
(Tabela 1). Com base no modelo bioenergético
desenvolvido por Matias & Catry (2010) estima-se
que a população nidificante de Gaivotas-de-patasamarelas da Selvagem Pequena e do Ilhéu de Fora
poderá consumir entre 2882 e 4472 Calcamares
adultos/subadultos por época reprodutora (3,5
meses). Estes valores pressupõem uma população
de 6 a 7 casais e uma única cria voadora na Selvagem
Pequena, e 1 a 4 casais sem nenhuma cria no Ilhéu
de Fora. Estima-se que os Calcamares representem
85,3% do total de energia consumida pelas gaivotas
(Tabela 1).
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Tabela 1. Frequência de ocorrência de diversos tipos de presas em plumadas (N = 177) de Gaivotas-de-patas-amarelas,
colhidas na Selvagem Pequena em Junho de 2010, e respectivos conteúdos energéticos.

Frequência
Ocorrência %

Valor energético
por refeição (kJ)

Percentagem de
energia fornecida

75,1(1)

356,4

85,34

Ovos

1,7

132,4

0,72

Peixes

1,7(2)

520

2,82

7,9

-

-

Cefalópodes

2,7(3)

-

-

Caracóis Theba
macandrewiana

1,7(4)

79,8

0,43

Caramujos Littorina striata

1,7

2,28(5)

0,01

Moluscos não
identificados

2,3

9,55(6)

0,07

Percebes pelágicos
Lepas sp.

20,9

76

5,06

Caranguejos (total)

13,6

-

-

Grapsus grapsus

2,8

141,5(7)

1,26

Plagusia depressa

6,2

72,5

1,43

Eriphia verrucosa

0,6

106,9(8)

0,20

Caranguejo não
identificado

4,0

106,9

1,36

4,0(9)

100,5

1,28

Presas
Calcamares
Pelagrodoma marina

Moluscos (total)

Coleópteros

Aves adultas/imaturas;
Este valor corresponde a plumadas com vértebras de peixe; 9.0% das plumadas continham também
pequenos otólitos (sem espinhas ou vértebras) que provavelmente tiveram por origem o estômago dos
calcamares predados;
(3)
Bicos de polvo (Octopoda);
(4)
Em 2 dos 3 casos havia indivíduos inteiros;
(5)
Valor obtido através de referência 2,28kJg-1 para gastrópodes considerando o peso de 1g por refeição
(Steimle & Terranova 1985);
(6)
Valor obtido a partir de Steimle & Terranova (1985). 1,91 KJg-1 é o valor médio entre bivalves e
gastrópodes (excluindo o grupo dos cefalópodes);
(7)
O mesmo valor referenciado para Grapsus webbi (Matias & Catry 2010);
(8)
O mesmo valor referenciado para caranguejos não identificados (Matias & Catry 2010);
(9)
Apenas 1-3 pequenos indivíduos por plumada.
(1)

(2)
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É ainda interessante mencionar que 46% das
plumadas continham detritos inertes de origem
humana, sobretudo “plastic pellets” (32% de F.O.) ou
fragmentos de plástico de pequeno tamanho (21%)
que, pelas suas dimensões e modo como estavam
embebidas nas plumadas com restos de Calcamar,
deveriam ter sido capturadas por estes últimos no
mar. Aliás, num dos casos em que o estômago de
um Calcamar se encontrava por digerir, foi possível
ver vários destes detritos colados à parede interna
do mesmo.
DISCUSSÃO
As ilhas Selvagens albergam a quase totalidade da
população mundial da subespécie de Calcamar P. m.
hypoleuca. Os dados do presente estudo vêm sugerir
que, ao contrário do que tem sido referido (Campos
& Granadeiro 1999, Oliveira & Menezes 2004,
Equipa Atlas 2008), a Selvagem Grande poderá
não constituir a principal colónia desta subespécie,
sendo antes o principal núcleo localizado na
Selvagem Pequena e no Ilhéu de Fora.
Na verdade, Oliveira et al. (1993) poderão ter
subestimado consideravelmente a superfície
ocupada pela colónia de Calcamar da Selvagem
Pequena (assumida como tendo 70 000 m2 no
estudo citado). Em Oliveira & Menezes (2004) e no
novo atlas das aves de Portugal (Equipa Atlas 2008)
apresenta-se uma estimativa de 25.000 casais para
a Selvagem Pequena, o que é consideravelmente
inferior ao que é estimado no presente estudo. Ainda
assim, seria desejável obter estimativas actualizadas
da densidade de ninhos na Selvagem Pequena e,
sobretudo, da taxa de ocupação desses mesmos
ninhos. Só com essa informação será possível
fazer uma estimativa populacional que minimize
satisfatoriamente as incertezas que subsistem.
Registou-se um incremento aparente da área
da colónia de Calcamares na Selvagem Pequena,
em 2,5% entre 2005 e 2010. Tal diferença poderá,
contudo, não representar um incremento real da
área, mas antes ser explicado por erros de medição
(que, apesar de tudo, deverão ser muito pequenos);
note-se, a este propósito, que as áreas foram medidas
por observadores diferentes nos dois anos.
À excepção do Calcamar, as populações de outras
aves marinhas nidificantes na Selvagem Pequena
e no Ilhéu de Fora parecem ser pouco relevantes
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num contexto nacional ou mesmo regional. Ainda
assim, será interessante monitorizar a evolução da
população de Cagarras da Selvagem Pequena que,
ao contrário da Selvagem Grande, se apresenta
relativamente fácil de recensear com grande
exactidão, permitindo portanto uma monitorização
fina da evolução populacional. Esta população
poderá estar, tal como a da Selvagem Grande
(Granadeiro et al. 2006), em recuperação dos
efeitos da perseguição humana do passado, já que os
valores actuais (227 casais só na Selvagem Pequena)
são mais expressivos do que os referidos para 1996
(160-220 para os dois Ilhéus; Zino et al. 2000).
Em 1996 a população de Garajaus-comuns
presente na área de estudo foi estimada em 30 a 60
casais (Zino et al. 2000), mas anteriormente a mesma
população havia sido descrita como oscilando em
torno dos 5-6 casais (Zino & Biscoito 1994). Assim,
os números parecem ser bastante variáveis, sendo
difícil estabelecer uma tendência populacional.
De notar também a ausência recente de Garajaurosado Sterna dougallii (Equipa Atlas 2008, este
estudo) que havia sido dada como reprodutora na
Selvagem Pequena (11 ninhos em 1982) e no ilhéu
de Fora (Roux 1983). De referir também a presença
continuada do Garajau-de-dorso-preto na Selvagem
Pequena (Zino & Biscoito 1994), espécie que aí
chegou a nidificar, pelo menos em 1982 (Roux
1983), naquele que terá sido o primeiro registo
documentado de reprodução no nosso país (contra
Equipa Atlas 2008).
A população de Gaivotas-de-patas-amarelas destas
ilhas é interessante, pela sua forte especialização na
predação de outras aves marinhas. Na verdade, estas
gaivotas apresentam-se como predadores de topo
nestes ecossistemas insulares e a própria dispersão
dos casais (abandonando o comportamento
geralmente colonial desta espécie) é um indicador
dessa mesma especialização.
A dieta da Gaivota-de-patas-amarelas na Selvagem
Pequena apresenta algumas diferenças importantes
relativamente à que foi documentada na Selvagem
Grande (Matias & Catry 2010), ainda que em ambos
os locais os Calcamares formem a fonte de alimento
mais importante. É de salientar que em 133 aves
predadas, não se encontrou nenhuma espécie que
não fosse o Calcamar, ao passo que na Selvagem
Grande o Roquinho e a Alma-negra também surgem
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com alguma frequência, sendo as outras espécies de
aparecimento esporádico. Tal reflecte, sem dúvida,
a escassez de Almas-negras e de Roquinhos na
Selvagem Pequena. Outra diferença importante
em relação à Selvagem Grande prende-se com a
raridade de caracóis terrestres na dieta na Selvagem
Pequena, o que também reflecte a escassez evidente
destes moluscos nesta última ilha. De notar também,
tal como na Selvagem Grande, a virtual ausência de
peixes na dieta, bem como a escassez de presas do
intermareal. Ainda que a ocorrência de peixes possa
ser subestimada por uma análise de plumadas, a
verdade é que este grupo não parece ser um recurso
alimentar importante nestas ilhas. Observações das
Gaivotas-de-patas-amarelas na Selvagem Pequena
são consistentes com este tipo de dieta. Durante
o dia, estas aves passam a maior parte do tempo
em repouso nos seus territórios de reprodução
e raramente podem ser observadas procurando
alimento no mar ou nas poças e nas extensas lajes
de rocha que ficam expostas pela baixa-mar.
O baixo sucesso reprodutor das Gaivotasde-patas-amarelas das Selvagens já havia sido
documentado noutras ocasiões (Matias & Catry
2010 e dados não publicados) e sugere que esta
população poderá ter um potencial de crescimento
muito fraco, sendo pois difícil que venha a aumentar
o seu impacto predatório sobre as outras aves
marinhas. Ainda assim, e dado o nível de predação
sobre esta importante população de Calcamar,
é recomendável que tanto as Gaivotas-de-patasamarelas como os Calcamares sejam regularmente
monitorizados.
As partículas plásticas encontradas nas plumadas
devem ter sido ingeridas pelos Calcamares. De
facto, existem diversos trabalhos que fazem
referência à ingestão de plásticos por parte desta
espécie (Furness 1985, Ryan 1987, Ainley & Spear
1989, Spear et al. 1995, Derraik 2002, Ryan 2008).
Aquelas pequenas partículas (1-5 mm) que são a
matéria-prima da indústria dos plásticos, têm uma
durabilidade muito elevada (Gregory & Ryan 1997)
e constituem uma das mais abundantes fontes de
poluição marinha (Derraik 2002). As aves marinhas,
e os Procelariiformes em particular, são muito
susceptíveis a este tipo de poluição (Ainley & Spear
1989) devido às suas estratégias de alimentação e à
dificuldade que têm em regurgitar este tipo de itens

uma vez que tenham sido ingeridos (Derraik 2002).
O impacto sobre as aves pode incluir a redução
do volume efectivo do estômago, a introdução de
químicos tóxicos no organismo e ainda, nos casos
mais graves, o bloqueio do trato digestivo (Ryan
2008). Seria interessante procurar verificar até que
ponto tal poluição poderá ter um impacto sobre os
Calcamares das Selvagens.
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Key baseline data on population numbers, trends
and distribution are often lacking for Procelariiform
species, despite their obvious relevance to identify
conservation priorities. The Cory’s Shearwater
Calonectris diomedea is classified as Vulnerable in
Europe due to a suspected continued decline
(BirdLife International 2004), as the result of a
combination of several threats (e.g. introduced
predators, mortality associated to fisheries, habitat
loss, and historical human persecution), affecting
birds in the Atlantic and Mediterranean (e.g.
Madroño et al. 2004). The species nests in Northeast
Atlantic and Mediterranean islands (Granadeiro et
al. 1997), and winters mostly in the South Atlantic
(González-Solís et al. 2007). Most colonies of this
species are extremely difficult to census accurately
(e.g. Martín et al. 1991; Madroño et al. 2004) and
there are very few published reports detailing
population trends based on nest counts (but see
Martínez-Abraín et al. 2002; Granadeiro et al. 2006).
In fact, existing assessments of population trends
are mostly based on rough estimates rather than on
direct census data. As a result, global numbers and
trends are poorly understood.
The Berlengas archipelago (39º24’N, 9º30’W –
located off the western coast of mainland Portugal;
figure 1) holds the largest Atlantic Cory’s Shearwater
C.d. borealis colony located on shelf waters. This
site is also interesting because it is one of the very
few Atlantic colonies (Selvagem Grande is another;
Granadeiro et al. 2006) where nest sites are mostly
accessible and easy to inspect, potentially allowing

the monitoring of population trends. Over the
twentieth century the Berlengas islands have been
target of several ornithological expeditions and
studies (e.g. Lockley 1952; Teixeira 1983; Granadeiro
1991). In this paper we assess population trends in
light of threats and past conservation initiatives,
based on an exhaustive census of the Cory’s
Shearwater breeding population.
The Berlengas archipelago covers ca. 104 ha and
includes Berlenga itself (ca. 79 ha) with a central
plateau surrounded by cliffs and a few islets, the
Estelas (<3 ha), and the Farilhões, of which the
Farilhão Grande (ca. 8 ha) is the largest, surrounded
by steep cliffs and almost lacking flat ground. Only
Berlenga island is inhabited. During the summer
thousands of tourists visit the island, but they are
mostly confined to the trail network around the
island. Fishermen do cross some restricted access
areas, and occasionally they visit the Farilhões for
fishing.
The islands hold the largest seabird colony of
mainland Portugal. The yellow-legged gull Larus
michahellis is the most abundant breeding species,
with ca. 25,000 birds on Berlenga (Paulo Crisóstomo
pers. obs.). Black rats Rattus rattus and wild rabbits
Oryctolagus cuniculus are present on Berlenga only.
The introduced ice plant Carpobrotus edulis covers
virtually all the eastern slope of Farilhão Grande and
is present on a confined area (ca. 5%) of Berlenga.
Partial Cory’s Shearwater censuses were carried
out at Berlenga and Farilhão Grande between 1999
and 2004, allowing the identification of the main
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Figure 1. Berlengas archipelago showing its location in relation to the Iberian Peninsula and to the Portuguese mainland
coast (C and D). Detailed maps of Farilhão Grande, Estelas and Berlenga are also shown (A and B).
Figura 1. Localização do arquipélago das Berlengas relativamente à Península Ibérica e à costa continental Portuguesa (C e D). São ainda
apresentados mapas pormenorizados dos Farilhões, Estelas e Berlenga (A e B).

breeding areas. In 2005, most fieldwork took place
between 6 and 14 June, in early incubation and it
involved ca. 80 man-hours. The census of the
breeding population focused on previously known
areas, as only these could hold significant numbers
of breeding Cory’s Shearwaters, but other areas
were also thoroughly searched. The Estelas seastacks are too steep and occasional visits suggested
that they did not have suitable breeding habitat for
the species. A short (20 min.) visit to an accessible
area of the Farilhão da Cova did not reveal any
evidence of breeding. Nest counts were made
during daylight. Accessible areas were systematically
searched for nests with incubating adults and
unattended, abandoned or predated eggs. To avoid
double counts, nests were marked. All inaccessible
areas were thoroughly scanned from land using
binoculars (except the cliffs of Rio da Poveira in

Berlenga, where observation is difficult), looking
for incubating birds, indirect evidence of presence
(e.g. droppings and footprints), or sites (e.g. holes
and caves) that could likely hold nests. In addition,
we searched two walls with climbing equipment at
Farilhão Grande, in the northern and southern tips
of the island. On Berlenga, the plateaus to the north
and northwest of the lighthouse, and the areas near
Fortaleza de S. João Baptista, Furado Seco, Cova do
Som and Capitão), where breeding was suspected,
were visited at night to check for the presence of
birds. The number of pairs nesting in inaccessible
areas was estimated (and presented separately)
based on the above-mentioned assessments and on
our knowledge of the habitat and nest density in
similar sectors that had been visited systematically
for several years.
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Berlenga – Nests were found predominantly in
isolated and well defined sub-colonies, mostly in rock
crevices, in burrows in loose soil (including rabbit
holes), under large boulders and in caves. Few nests
were found above ground, under the vegetation. A
total of 214 nests with an incubating bird or clear
evidence of laying (e.g. recent broken shells) was
counted. On later visits to the colony we detected 5
more occupied nests. We estimate that ca. 70 nests
were not detected, mostly located on inaccessible
cliffs, or in deep burrows, where breeding was
difficult to confirm. In previous years, breeding was
also confirmed in several rabbit burrows later in the
season (e.g. September/October of 1999-2004),
when juveniles were seen outside the nest chamber
at night. The breeding population at Berlenga was
therefore estimated at 300 pairs. Nearly one third

of the active nests were in artificial cavities built for
research and conservation, from 1987 onwards.
Farilhão Grande – We counted 381 nests with
eggs. Nests were located in rock crevices, in caves
and frequently (more than a half) associated to
vegetation, either beneath or near stones partially
covered by the ice plant. Using climbing equipment
in otherwise inaccessible areas, 20 more nests
were found on two walls. Based on the amount of
suitable but inaccessible habitat (mostly cliffs, and
also a few caves), we estimate that ca. 150 nests
were not detected (a few eggs could also had been
predated by gulls by the time the census took place).
We estimated the breeding population at 500-550
pairs on Farilhão Grande.
Based on these estimates, and assuming that a
few more pairs breed elsewhere (e.g. Farilhão da

Table 1. Censuses and population estimates of Cory’s Shearwaters breeding at Berlengas islands.
Tabela 1. Censos e estimativas da população reprodutora da Cagarra nas ilhas Berlengas.

No. breeding pairs
Year

Berlengas

Farilhões

1939

“few”

–

Estimate

Lockley 1952

1981

26

–

Nest counts (breeding birds)

Luís 1982

1978-1981

50

–

Nest counts (breeding
birds); estimate

Araújo & Luís 1982

1981

20-40

40

Nest counts (breeding birds)
and adult counts in the
colony; estimate

Teixeira 1983; Bárcena et al.
1984

Nest counts (breeding
birds); estimate

Teixeira 1984

1981-1983

100-200*

Method

Source

1983

60-120

–

Estimate (based on a few
nests counted)

Nuñez & Concepción 1986

1985

80-100

80-90

Estimate (based on a few
nests counted)

Nuñez & Concepción 1986

1987

100-120

80-100

Nest counts (breeding birds)
and counts at sea; estimate

Granadeiro 1991

2005

300

500-550

Nest counts (breeding
birds); estimate

This study

*Estimate for the whole archipelago.
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Cova, Farilhão do Nordeste and Cerro da Velha),
we estimate a total population of 850 breeding pairs
on the archipelago. Taking the estimate of ca. 30
breeding pairs in 1981 (Luís 1982; Teixeira 1983)
and the present survey we obtain an average growth
rate of 10.1% per year for Berlenga island.
The results of the present survey increase the
most recent published estimates by a factor of four
(table 1; Granadeiro 1991). They also show that
most pairs nest at Farilhão Grande (more than 60%
of the nesting population) in contrast with previous
published evidence (table 1).
The breeding of the Cory’s Shearwater at
Berlenga was first documented by Daveau & Girard
(1884), but quantitative data was only obtained
in the late 1970s (Araújo & Luís 1982; Luís 1982;
Teixeira 1983). These authors seem to agree that the
population was rather small at that time. It must be
recognised that it is not impossible that those were
somewhat conservative estimates. For instance,
Teixeira (1983) counted 550 and 600 birds in rafts at
sea (far more than the estimated nesting population)
in late July and early September, close to Berlenga
and Farilhões, respectively. Still, it is possible that
those rafts included non-breeders and birds from
other colonies. In this context, we should point that
we saw a raft of more than 6,000 shearwaters close
to Farilhão Grande during the present fieldwork.
On Farilhões, the first estimate was given
by Teixeira (1983) who visited the islands in
September 1981, when only a fraction of the
breeding population could be assessed. Nuñez
and Concepción (1986) following a one-day visit
to the Farilhão Grande in June 1985, increased the
previous estimate to ca. 85 pairs, and Granadeiro
(1991) estimated the population at 80-100 pairs in
1987, most of them likely concentrated on Farilhão
Grande.
When discussing population trends, it can also
be argued that our results overestimate numbers
breeding at both Berlenga and Farilhão Grande.
However, even if we consider only the nests actually
seen and counted (620 nests), our data indicate an
increase when compared to previous surveys. This
increase is so large, particularly at Farilhão, that
it would not be reasonable to assume it could be
fully explained by the severe underestimation of
the nesting population by (all) previous researchers.
Furthermore, at three intensively monitored sub-
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colonies at Berlenga, we noticed a considerable
increase over the last seven years, from 92 pairs in
2002 to 145 in 2009 (ca. 6.7% per year). New subcolonies have also been formed.
The observed increase of the Cory’s Shearwater
population at Berlenga, at a growth rate of 10.1%
per year, seems to be in line with data from Selvagem
Grande (Granadeiro et al. 2006), but contrasts with
reports of population declines in the Mediterranean
(Martí & Del Moral 2003; Madroño et al. 2004).
It should be noted however, that there are only
few published data sets documenting population
changes in this region (but see Belda & Sánchez
2001; Martínez-Abraín et al. 2002). Besides Berlenga
and the Selvagens, to the best of our knowledge,
there are no published data on changes in numbers
in the Atlantic colonies. Clearly, this is an area where
more research and monitoring is badly needed
It should be stressed that at both Berlenga and
Selvagem Grande islands there was important
historical persecution of shearwaters (Lockley
1952; Zino 1985; Granadeiro et al. 2006). At
Berlenga, consumption of eggs, chicks and adults
was reported in 1939 (Lockley 1952) and was still
recorded in the early 1980s (Araújo & Luís 1982;
Teixeira 1984). This may have depressed the
population and breeding birds might have survived
in inaccessible sites (Teixeira 1984), mainly in
cliffs. The declaration of the islands as a Nature
Reserve in 1981 may have played an important role
on subsequent trends. The shortage of suitable
nesting sites may also have acted as a limiting
factor in the past. In fact, a conservation initiative
consisting on the construction of artificial nests at
Berlenga island resulted in a remarkable increase of
breeding birds between the end of 1990s and 2009.
Currently roughly one third of the breeding Cory’s
Shearwaters make use of these structures, and the
total number is still growing (unpublished data).
However, the population increase reported here
should not be attributed solely to the new supply of
nest sites, because the growth in numbers was also
recorded in the Farilhões colony, where no artificial
nests were built.
Although still not quantified, the impact of gulls
on Cory’s Shearwaters at the archipelago can be
substantial as we recorded extensive predation of
eggs by yellow-legged gulls on Farilhão Grande.
Here, ca. 34% of the counted nests had signs of

40

Population trends of Cory’s Shearwaters at Berlengas

recent predation, which is at variance with previous
observations at Berlenga (Granadeiro 1991). Gulls
probably had a negative effect on the population
increase and their present numbers and trends
are a cause for concern. It should be noted that
the yellow-legged gull had a dramatic population
increase (around 350% from ca. 13,000 individuals
in 1987 to ca. 45,000 in 1994; Morais et al. 1998)
with ca. 25,000 birds currently on Berlenga (Paulo
Crisóstomo pers. obs.). The black rat is another wellknown predator of Cory’s Shearwaters chicks, in
several colonies in the Mediterranean (e.g. Thibault
1995), and may have some negative effect on the
Berlenga population. Within the archipelago, cases
of nest destruction by people visiting the islands
(including sport fisherman) still occur. Significant
shearwater mortality in long-lines or other fishing
gear has not been documented in Portuguese
shelf waters. Although we cannot exclude this as a
potential threat in the region, mortality due to longlines does not seem to be having a measurable effect
on the Berlengas population, unlike what has been
suggested for the western Mediterranean, where the
subspecies Calonectris d. diomedea is found (Cooper et
al. 2000; Belda & Sánchez 2001).
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RESUMO
As colónias das Cagarras Calonectris diomedea são
muito difíceis de recensear com precisão e, consequentemente,
são escassos os dados fiáveis acerca das tendências
populacionais. No arquipélago das Berlengas, costa ocidental
portuguesa, a maior parte dos ninhos é acessível e fácil de

inspeccionar, possibilitando a monitorização de tendências
populacionais. Em Junho de 2005, foi realizado um censo
que permitiu estimar a população reprodutora em 850 casais,
representando um aumento notável relativamente à estimativa
anterior mais recente, de ca. 200 casais, no ano de 1987. Os
resultados sugerem que, nos últimos 25 anos, a população
nidificante na Berlenga tem crescido a uma taxa anual média
de 10,1%. A tendência populacional é discutida em função
das ameaças e de acções de conservação anteriores.
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Biodiversity losses have accelerated worldwide
due to the over-exploitation of natural resources,
habitat destruction, and climate change (Millenium
Ecossystem Assessment 2005). As a consequence,
conservation awareness and action are increasing
rapidly in order to mitigate the threats to biodiversity
led by human activities (Pullin et al. 2004). The
provisioning of artificial nests is one of the most
popular and successfully management tools used to
increase bird populations exposed to a shortage of
natural nest-sites (Newton 1994, Kurniandaru 2008,
Catry et al. 2009).
The Pallid Swift (Apus pallidus) is a highly migratory
species, with a wide distribution over Europe, Africa
and the Middle East. In the Western Palearctic it
breeds mainly around the Mediterranean, wintering
further south in Africa and east to Pakistan (Snow
& Perrins 1998). Pallid swifts inhabit a great variety
of environments. Originally colonial cliff, cave and
tree-hole nesters, they have successfully occupied
highly urbanized areas, nesting in buildings and
other human-made structures (Snow & Perrins
1998).
In Portugal, the species is common and widespread
(Equipa Atlas 2008), although its abundance and
distribution are potentially masked by the difficulty
to tease apart this species from the similar Common
Swift (Apus apus).
At the very end of the Península de Tróia, just
opposite to Setúbal, Pallid Swifts bred in uninhabited
buildings in a small urban area. Although Pallid
Swifts are long known to breed in Setúbal (in both
buildings and palm trees) and in Serra da Arrábida

(in caves; Catry et al. 2010), which are close to
the Península de Tróia, the establishment of this
last colony was probably recent, as no natural or
artificial nesting sites existed prior to 1970, when
the first hotels and apartments from a touristic
project started to be settled. In 1999, as part of the
Environmental Impact Assessment (EIA) study
for a major urban revitalization of the Península
de Tróia, the Pallid Swift breeding population was
surveyed for the first time. A total of 170-215 pairs
was estimated nesting in two main buildings (Torre
T04 and Hotel Casino; Lecoq et al. 2003), which were
partly-abandoned during construction and never
inhabited. The implosion of the building Torre
T04 and the rehabilitation of the Hotel Casino,
planned in the scope of the urban revitalization
project, and the predicted loss of swift colonies, led
to the inclusion of mitigation measures in the EIA.
In 2001, a preliminary study aimed to evaluate and
propose alternative breeding sites to relocate the
swift colonies at Península de Tróia (Catry 2001).
In 2002, 100 wooden nest-boxes (Figure 1) were
provided for Pallid Swifts: 15 inside the Torre T04,
in the vicinity of natural occupied nests, and 85 at
the urban area, below a pedestrian gangway between
two low buildings. Nest-boxes were monitored
every breeding season since deployment, and from
2004 onwards, the breeding population of Pallid
Swifts was yearly assessed at the Peninsula de Tróia
by both counts of swifts flying around the colonies
and direct counts of nests at Torre T04. In addition,
other areas of the Península de Tróia were surveyed
in order to locate new potential breeding sites.
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Artificial nest provisioning for Pallid Swifts

Figure 1. Wooden nest-boxes provided for Pallid Swifts (Apus pallidus) at Península de Tróia: (a) block of five nestboxes and (b) Pallid Swift chick in the nest. Nets-box dimensions: 60×20×15 cm. / Figura 1. Caixas-ninho de madeira
para Andorinhão-pálido (Apus pallidus) instaladas na Península de Tróia: (a) bloco de cinco caixas-ninho e (b) cria de Andorinhão-pálido dentro de uma caixa-ninho. Dimensões da caixa-ninho: 60×20×15 cm.
Table 1. Pallid Swift (Apus pallidus) breeding pairs at Península de Tróia between 1999 and 2010 (1999 data from Lecoq
et al. 2003). The buildings “Torre T04” and “Hotel Casino” were unavailable for breeding swifts from 2006 and 2008
onwards, respectively. Nest-boxes were provided in 2002. / Tabela 1. Número de casais reprodutores de Andorinhão-pálido
(Apus pallidus) na Península de Tróia entre 1999 e 2010 (dados de 1999 - Lecoq et al. 2003). Os edifícios Torre T04 e Hotel Casino
perderam a capacidade de albergar ninhos de andorinhões a partir de 2006 e 2008, respectivamente. Em 2002 foram disponibilizadas
100 caixas-ninho.

1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

60-75

?

?

70

60-70

x

x

x

x

x

100-125

?

?

100

90-100

75-90

120

x

x

x

Nest-boxes

x

0

0

0

0

0

0

0

17-20

44

Palácio
Sottomayor

0

0

0

0

0

0

0

5

0-1

5-10

Other areas

10-15

?

?

0

0

0

3

0

0

2

170-215

-

-

170

150-170

75-90

123

5

17-21

51-56

Torre T04
Hotel Casino

Total

The Pallid Swift population of the Península de
Tróia was apparently stable between 1999 and 2005,
with 150-200 breeding pairs (Table 1). In September
2005, the Torre T04 was imploded and all nesting
sites used by the ca. 70 pairs were consequently lost.
None of the nest-boxes provided in this building in
2002 were ever occupied. In the following two years
– 2006 and 2007 - the colony at Hotel Casino did
not show an evident increase, suggesting that the
carrying capacity had already been reached. Building
works at the Hotel Casino started in 2007, and by
2008 the last Pallid Swift colony at the Península de

Tróia was extinct (Table 1).
Breeding of Pallid Swift in nest-boxes was
confirmed for the first time in 2009. Nest-boxes
were sporadically used in 2008 (Mafalda Carapuço,
pers.com.) but breeding was not confirmed.
Between 17 and 20 swift pairs bred in artificial nests
in 2009, increasing to 44 pairs in 2010 (Table 1).
From 2007 onwards, site prospection at the
Península de Tróia revealed the presence of two
Pallid Swift pairs at a new building near Hotel Casino
and a small colony (5-10 pairs; Table 1) at another
deteriorated building, the Palácio Sottomayor,
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which is also threatened by a restoration project to
be implemented in the near future.
This study provides evidence that the future of the
Pallid Swift population of Península de Tróia most
probably depends on the provisioning of artificial
nests. Despite the long period before the first use of
nest-boxes, its colonization over the last two years,
with half of the nests being occupied, seems to be
largely encouraging. Provisioning of artificial nests
for swifts is common across the world and might
provide alternatives in habitats that currently lack
natural nest sites or where artificial nests in humanmade structures are no longer available (Bull 2003,
http://www.swift-conservation.org/, http://www.
concernforswifts.com).
Acknowledgements: We are particularly grateful
to Miguel Lecoq for valuable discussions about
nest-box design and provisioning. Adelaide Ferreira
and Francisco Andrade also gave important
feedback during all the process of nest provisioning
and monitoring. This study was financed by
IMOAREIA (Investimentos Turísticos, SGPS,
S.A.), first as part of the “Estudo de Impacte
Ambiental da Marina e novo Cais dos ferries do
Troiaresort” and further supported by the following
“Programa de Monitorização Ambiental”. TC and
IC beneficiated of post-doctoral and doctoral grants
from Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/
BPD/46967/2008 and SFRH/BD/28023/2006,
respectively).
REFERENCES
Bull, E. 2003. Use of nest boxes by Vaux’s Swifts.
Journal of Field Ornithology 74: 394-400.
Catry, I. 2001. Caracterização da tipologia de caixas-ninho para efeitos de relocalização de duas colónias de
Andorinhão-pálido (Apus pallidus) na Península de
Tróia. Instituto do Mar, Cascais. Unpublished
report.
Catry, I., R. Alcazar, A.M.A. Franco & W.J.
Sutherland 2009. Identifying the efectiveness
and constraints of conservation interventions:
A case study of the endangered lesser kestrel.
Biological Conservation 142: 2782-2791.
Catry, P., H. Costa, G. Elias & R. Matias 2010. Aves
de Portugal. Ornitologia do Territótio Continental.
Assírio & Alvim, Lisboa.

Kurniandaru, S. 2008. Providing nest boxes for
Java sparrows Padda oryzivora in response
to nest site loss due to building restoration
and an earthquake, Prambanan Temple, Java,
Indonesia. Conservation Evidence 5: 62–68.
Lecoq M., R. Matias & I. Catry 2003. Avifauna. In
Andrade, F. & J. Joanaz de Melo (Eds.) Estudo
de Impacte Ambiental da Marina e novo Cais
dos “ferries” do Troiaresort. Instituto do Mar,
IMOAREIA, SONAE. 4 volumes.
Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems
and Human Well-Being Biodiversity Synthesis. World
Resources Institute, Washington, DC.
Newton, I., 1994. The role of nest sites in limiting
the numbers of hole-nesting birds: a review.
Biological Conservation 70, 265–276.
Pullin, A.S., Y.M. Knight, D.A. Stone & K. Charman
2004. Do conservation managers use scientific
evidence to support their decision-making?
Biological Conservation 119: 245-252.
Snow D.W. & C.M. Perrins (Eds) 1998. The Birds of
the Western Palearctic. Concise Edition. Volume
1 – Non-passerines. Oxford University Press.
Pp 945-947.

