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1. INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

1.1. IDENTIFICAÇÃO E OBJEIDENTIFICAÇÃO E OBJEIDENTIFICAÇÃO E OBJEIDENTIFICAÇÃO E OBJECTIVOS DA MONITORIZACTIVOS DA MONITORIZACTIVOS DA MONITORIZACTIVOS DA MONITORIZAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO    

O presente documento constitui o relatório final das acções de monitorização e caracterização da 
comunidade de aves estepárias na Intervenção Territorial Integrada (ITI) de Castro Verde, sendo 
apresentados os resultados relativos às actividades desenvolvidas durante a Primavera de 2010 e Inverno 
de 2010/2011.  

O programa de monitorização tem como objectivo o estudo das populações avifaunísticas de dois 
grupos específicos: as aves estepárias e as aves de rapina e outras espécies planadoras na área da ITI de 
Castro Verde, coincidente com a Zona de Protecção Especial (ZPE) de Castro Verde. Para cumprir este 
objectivo foi esquematizado um desenho experimental direccionado para as duas comunidades 
avifaunísticas e também para espécies-alvo, sobre as quais os esforços de monitorização incidiram com 
maior intensidade. Em termos gerais, este estudo pretendeu: 

• Analisar a distribuição e áreas de ocorrência das espécies estepárias e/ou associadas a habitats 
abertos e das espécies-alvo; 

• Estimativar os efectivos populacionais das espécies estepárias e espécies-alvo ocorrentes na área 
de estudo e respectivo intervalo de confiança; 

• Estudar a tendência populacional das espécies estepárias e/ou associadas a habitats abertos entre 
as Primaveras de 2006 e 2010; 

• Determinar a influência dos biótopos existentes na ZPE de Castro Verde na ocorrência e 
abundância das espécies estepárias e/ou associadas a habitats abertos e nas espécies-alvo; 

• Determinar a abundância das espécies estepárias e espécies-alvo nas áreas aderentes e não 
aderentes à ITI, de forma a determinar a eficácia das medidas implementadas na área da ZPE de 
Castro Verde.  

1.1.1. ÁÁÁÁREA DE ESTUDOREA DE ESTUDOREA DE ESTUDOREA DE ESTUDO    

A área de estudo corresponde à Zona de Protecção Especial (ZPE) de Castro Verde, que se localiza no 
Baixo Alentejo, nos concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Beja, Castro Verde, Mértola e Ourique (Figura 
1). Esta área foi classificada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 de Setembro e os seus limites 
foram alterados pelo Decreto-Lei n.º 59/2008 de 27 de Março.  

De acordo com a Biogeografia de Portugal Continental (Costa et al., 1998), a área de estudo insere-se 
na região Mediterrânica, sub-região Mediterrânica Ocidental, superprovíncia Mediterrânica Ibero-
Atlântica, província Luso-Estremadurense, sector Mariânico-Monchiquense, subsector Baixo Alentejano-
Monchiquense, superdistrito Baixo Alentejano. Este superdistrito situa-se maioritariamente no andar 
termomediterrânico, podendo atingir em alguns locais o andar mesomediterrânico, com ombroclima 
sub-húmido a seco. É um território plano e continental, de solos xistosos (na sua maioria), onde os 
montados e estevais caracterizam a região. A Linaria ricardoi e Armeria neglecta são dois endemismos do 
superdistrito que se encontram em vias de extinção.  
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Segundo o Atlas do Ambiente, esta região apresenta valores médios anuais de temperatura que variam 
entre 15 e 17,5ºC e uma humidade relativa entre 70 a 80%. A precipitação média anual oscila entre os 
400 a 600mm, chovendo em média 50 a 75 dias por ano. 

A área da ZPE é maioritariamente ocupada por habitats pseudo-estepários, promovidos pela 
manutenção dos sistemas agrícolas tradicionais (parcelas rotativas de cultivo de cereal, pousio e 
lavrado). Nas regiões Norte e Sul existem montados de azinho (Quercus rotundifolia) com baixa 
densidade arborícola e com subcoberto herbáceo, ideal para a pecuária. Os olivais, as plantações 
maduras de eucalipto e florestações recentes de eucalipto (Eucalyptus spp.), pinheiro-manso (Pinus 
pinea), azinheiras e sobreiros (Quercus suber) são pouco comuns. As áreas de matos encontram-se 
associadas especialmente aos vales dos rios e ocorrem preferencialmente na zona Sudeste, como um 
moisaico de matagais e pousios antigos, resultante do abandono agrícola e da invasão dos matos. As 
áreas de pousio são normalmente utilizadas para pastoreio de ovelhas (Moreira et al., 2007). 

As caracerísticas especiais de habitat desta ZPE tornam-na a área mais importante em Portugal para a 
conservação da avifauna estepária, em particular da abetarda (Otis tarda) (Pinto et al., 2005) e do 
francelho (Falco naumanni) (Rocha et al., 2002; Henriques et al., 2006). É também a principal área 
nacional de reprodução do rolieiro (Coracias garrulus) (Marques et al., 2006) e onde ocorrem as maiores 
densidades nacionais de machos reprodutores de sisão (Tetrax tetrax) (Silva & Pinto, 2006). Outras aves 
estepárias encontram aqui um dos seus principais redutos, é o caso do cortiçol-de-barriga-preta 
(Pterocles orientalis) (Cardoso & Carrapato, 2005), da calhandra-real (Melanocorypha calandra), do 
alcaravão (Burhinus oedicnemus) e do tartaranhão-caçador (Circus pygargus) (Equipa Atlas, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização da ZPE de Castro Verde. 
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1.1.2. PPPPERÍODO DE AMOSTRAGEMERÍODO DE AMOSTRAGEMERÍODO DE AMOSTRAGEMERÍODO DE AMOSTRAGEM    

As acções de monitorização da comunidade avifaunística na ITI de Castro Verde decorreram entre Abril 
de 2010 e Fevereiro de 2011, como descrito no Quadro 1. Durante este período foram realizadas 
amostragens através de diferentes metodologias, de forma a caracterizar a comunidade avifaunística 
presente na área de estudo, em especial as espécies-alvo. 

Quadro 1 – Calendarização dos trabalhos referentes à monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI 
de Castro Verde. Nas células estão indicados os dias de cada mês em que os trabalhos foram efectuados.  

Ano Mês 
Amostragem 
sistemática 

Censos dirigidos 

Aves de rapina e 
outras 

planadoras 
Perdiz-do-mar Milhafre-real 

Cortiçol-de-
barriga-preta 

2010 

Abril 
12 a 16, 19 a 
23 e 26 a 30 

12 a 16, 19 a 23 e 
26 a 30 

- - - 

Maio 3 a 7 e 10 a 14 
3 a 7, 10 a 14 e 24 

a 28 
24 a 28 - - 

Junho - 1, 2 e 14 a 18 1, 2 e 14 a 18 - - 

Outubro - - - 29 - 

Novembro - - - 1, 24 e 25 24 e 25 

Dezembro 
13 a 16, 27 a 

30 
13 a 16, 27 a 30 - 15 e 16 - 

2011 

Janeiro 
10 a 14, 17 a 

21, 26 a 28, 31 
10 a 14, 17 a 21 - 12 e 13 - 

Fevereiro 1 e 2 - - 1 e 2 - 

 

 

1.2. APRESENTAÇÃO DA ESTRAPRESENTAÇÃO DA ESTRAPRESENTAÇÃO DA ESTRAPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELATÓRIOUTURA DO RELATÓRIOUTURA DO RELATÓRIOUTURA DO RELATÓRIO    

O presente relatório de monitorização seguiu a estrutura definida na Portaria n.º 330/2001 de 2 de 
Abril. O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efectuados, tal como previsto nesta mesma 
Portaria. O esquema de apresentação pode ser consultado no Índice, páginas 1 a 6. 
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1.3. EEEEQUIPA TÉCNICA DA MONQUIPA TÉCNICA DA MONQUIPA TÉCNICA DA MONQUIPA TÉCNICA DA MONITORIZAÇÃOITORIZAÇÃOITORIZAÇÃOITORIZAÇÃO    

A equipa técnica responsável pelo presente relatório de monitorização e pelo trabalho de campo é 
apresentada no Quadro 2. 

Quadro 2 – Equipa técnica. 

Coordenação 

Hugo Costa 

Licenciado em Biologia Aplicada aos Recursos Animais – Variante terrestres 

Mestre em Avaliação de Impacte Ambiental 

Técnico Especialista em Ambiente 

Responsável 
de Projecto 

Ana Teresa Marques 

Licenciada em Biologia Aplicada aos Recursos Animais – Variante terrestres 

Mestre em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental 

Edição 
técnica 

Rita Ferreira 

Licenciada em Biologia Ambiental – Variante Terrestres  

Maria João Silva  

Licenciada em Biologia Celular e Biotecnologia 

Hugo Zina 

Licenciado em Biologia Ambiental – Variante Terrestres 

Joana Santos 

Licenciada em Biologia Ambiental – Variante Terrestres 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 

Ana Teresa Marques 

Técnicos  

de  

campo 

Rita Ferreira 
Amostragem Sistemática 

Transectos para aves de rapina e outras 
planadoras 

Prospecção e contagem de colónias de 
perdiz-do-mar 

Censos de cortiçol-de-barriga-preta 

Prospecção e contagem de dormitórios de 
milhafre-real 

Hugo Zina 

Ana Teresa Marques 

Joana Santos 

Censos de cortiçol-de-barriga-preta  

Prospecção e contagem de dormitórios de 
milhafre-real 

Ana Cordeiro  

Licenciada em Biologia Aplicada aos Recursos Animais – 

Variante terrestres  

Mestre em Sistemas de Informação Geográfica 

Isabel Passos 

Licenciada em Biologia  

Pós-graduada em Gestão e Análise de Ecossistemas 

Lara Nunes 

Licenciada em Biologia Ambiental – Variante Marinhos 

Joana Bernardino 

Licenciada em Biologia Ambiental – Variante Terrestres 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 
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Diogo Venade 

Licenciado em Ensino de Biologia e Geologia – 

Ramo Biologia Prospecção e contagem de dormitórios de 
milhafre-real Ana Delgado 

Licenciada em Biologia – Ramo de Biologia Aplicada aos 

Recursos Animais Terrestres 
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2. ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

Dada a importância da ZPE de Castro Verde para o grupo da avifauna, teve início, em 1995, o Plano 
Zonal de Castro Verde, com o objectivo de compatibilizar a actividade agrícola com a preservação da 
comunidade de aves estepárias presentes na área. 

Em 2007, teve início o Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER), um instrumento estratégico e 
financeiro de apoio ao desenvolvimento rural do continente, para o período 2007-2013, aprovado pela 
Comissão Europeia (Decisão CE (2007) 6159, em 4 de Dezembro) que, entre outros, tem como 
objectivo “promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais”. Para isso, o PRODER 
incentiva os agricultores a manter e a recuperar sistemas agrícolas e florestais com eles relacionados, 
através de apoios de natureza agro-ambiental e silvo-ambiental e incentivo a investimentos não 
produtivos, necessários para o cumprimento de objectivos agro-ambientais e silvo-ambientais. 

Na Medida 2.4 do PRODER é prevista a criação de Intervenções Territoriais Integradas (ITI), que têm 
como principal objectivo a promoção de uma gestão dos sistemas agrícolas e florestais adequada à 
conservação de valores de biodiversidade e de manutenção da paisagem, em áreas designadas da Rede 
Natura e na Zona Demarcada do Douro. Em Portugal foram criadas 10 ITI, entre as quais a ITI de 
Castro Verde, coincidente com a área geográfica da ZPE de Castro Verde.  

O actual Programa de Monitorização surge da necessidade de caracterizar os valores naturais presentes 
na área de intervenção da ITI de Castro Verde, bem como monitorizar as tendências populacionais das 
espécies presentes e alvo de conservação da ZPE, fornecendo assim, informação sobre a eficácia das 
medidas que têm vindo a ser adoptadas na área. Neste contexto, a Direcção Regional da Agricultura e 
Pescas do Alentejo (DRAPAL) adjudicou à Bio3 – Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de 
Recursos Naturais, Lda., a execussão de um estudo anual de Monitorização da Comunidade de Aves 
Estepárias na ITI de Castro Verde.  

O Programa de Monitorização implementado apresenta-se como uma continuidade dos trabalhos que 
têm vindo a ser realizados na área por outras instituições, como ONGA, ICNB ou centros de 
investigação, tendo também implementado novas metodologias de censo e análise de dados, que 
permitem suprir lacunas e complementar dados já existentes para a ZPE.  

O presente documento constitui o relatório final da monitorização, apresentando os resultados obtidos 
durante as amostragens da Primavera de 2010 e Inverno de 2010/2011.  
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3. DESCRIÇÃO DOS PROGRADESCRIÇÃO DOS PROGRADESCRIÇÃO DOS PROGRADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃOMAS DE MONITORIZAÇÃOMAS DE MONITORIZAÇÃOMAS DE MONITORIZAÇÃO    

Os trabalhos de monitorização da comunidade avifaunística na ITI de Castro Verde foram dirigidos a 
dois grupos específicos: as aves estepárias e as aves de rapina e outras planadoras. A monitorização 
destas espécies é prioritária devido à elevada importância que a ZPE de Castro Verde tem na sua 
ocorrência, tanto ao nível regional, como nacional. Dadas as profundas transformações que se têm 
verificado no habitat preferencial destas espécies, é também relevante avaliar a influência das alterações 
na sua abundância e distribuição. 

Todas as espécies avifaunísticas ocorrentes na área de estudo são contempladas no plano de 
monitorização, porém, foram definidas espécies-alvo, sobre as quais os esforços de monitorização 
incidiram com maior intensidade: tartaranhão-caçador (Circus pygargus), perdiz-do-mar (Glareola 
pratincola), cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), milhafre-real (Milvus milvus), sisão (Tetrax tetrax), 
calhandra (Melanocorypha calandra), abetarda (Otis tarda), grou (Grus grus) e francelho (Falco naumanni).  

O programa de monitorização inclui a amostragem sistemática e os censos dirigidos às espécies-alvo 
durante as épocas fenológicas da Primavera e Inverno, sendo apresentados, no presente relatório, os 
dados obtidos durante estas duas épocas fenológicas.  

As campanhas de amostragem de Primavera foram efectuadas de acordo com o seguinte esquema 
temporal: 

• Abril 2010: 1ª campanha de amostragem sistemática e 1ª campanha de amostragem de aves de 

rapina e outras planadoras; 

• Maio 2010: 2ª campanha de amostragem sistemática, 2ª campanha de amostragem de aves de 

rapina e outras planadoras e prospecção de colónias de perdiz-do-mar; 

• Junho 2010: 3ª campanha de amostragem de aves de rapina e outras planadoras e contagem de 

colónias de perdiz-do-mar. 

As campanhas de amostragem de Inverno foram efectuadas de acordo com o seguinte esquema 
temporal: 

• Outubro 2010: prospecção e 1ª contagem de dormitórios de milhafre-real; 

• Novembro 2010: 2ª contagem de dormitórios de milhafre-real, prospecção e contagem de 

cortiçol-de-barriga-preta; 

• Dezembro 2010: 3ª contagem de dormitórios de milhafre-real, amostragem sistemática e 1ª 

campanha de amostragem de aves de rapina e outras planadoras; 
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• Janeiro 2011: 4ª contagem de dormitórios de milhafre-real, amostragem sistemática e 2ª 

campanha de amostragem de aves de rapina e outras planadoras; 

• Fevereiro 2011: 5ª contagem de dormitórios de milhafre-real e amostragem sistemática. 

Realizaram-se todos os trabalhos planificados e os trabalhos de campo decorreram de acordo com o 
previsto, com excepção da amostragem sistemática de Inverno que se estendeu ao início de Fevereiro 
(dois dias), devido às más condições climatéricas. 

No presente relatório são também apresentados os resultados das monitorizações efectuadas na área 
de estudo pelo Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e pela Liga para a 
Protecção da Natureza (LPN), relativamente às espécies abetarda, grou e francelho.  

A metodologia aplicada nos diversos programas de monitorização é apresentada nos pontos seguintes.  

3.1. ESPÉESPÉESPÉESPÉCIESCIESCIESCIES----ALVOALVOALVOALVO    

Apesar de todas as espécies estepárias e de aves de rapina e outras planadoras ocorrentes na área de 
estudo serem contempladas no plano de monitorização, a definição das espécies-alvo permite 
direccionar o estudo para as espécies que poderão ser mais influenciadas pela implementação das 
medidas agro-silvo-ambientais definidas para a ITI de Castro Verde. A selecção das espécies teve 
também por base a importância da ZPE para as populações da espécie no território nacional e o seu 
estatuto de conservação.  

De seguida, apresenta-se um sumário dos estatutos de conservação das espécies consideradas, com base 
na informação disponibilizada no Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) e no Atlas 
das Aves Invernantes do Baixo Alentejo (Elias et al., 1998): 

• O tartaranhão-caçador (Circus pygargus) é uma espécie migradora estival. A população em 
Portugal é reduzida e tem vindo a sofrer um declínio continuado, principalmente devido às 
alterações das práticas agrícolas e à elevada vulnerabilidade dos ovos e crias durante o período 
reprodutor. Esta tendência levou a que a espécie fosse classificada como Em Perigo no país 
(Cabral et al., 2006). A espécie reproduz-se em grande parte do território continental, em 
particular na metade Este do país, privilegiando os terrenos abertos do Alentejo. Tal explica 
parcialmente os valores de abundância elevados verificados na região de Castro Verde, dos 
maiores ao nível nacional. 

• A perdiz-do-mar (Glareola pratincola) é uma espécie estival que tem uma população reduzida 
em Portugal, inferior a 1000 indivíduos maturos, estando classificada como Vulnerável (Cabral et 
al., 2005). A sua distribuição encontra-se restrita a Sul do rio Tejo e as áreas estepárias do 
interior alentejano, onde se inclui a zona de Castro Verde, apresentam alguns dos núcleos 
reprodutores mais representativos. É uma espécie colonial que escolhe áreas planas, secas, 
abertas, com cobertura vegetal escassa ou inexistente para a instalação das colónias. 

• O cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis) apresenta o estatuto Em Perigo em Portugal, 
dado o declínio populacional verificado na sua área de distribuição (Cabral et al., 2005). Esta 
espécie distribui-se de forma fragmentada pelo interior centro e Sul do país, nomeadamente na 
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região de Castro Verde (Equipa Atlas, 2008). A espécie está a adaptada a regiões secas, 
nidificando em pleno Verão.  

• O milhafre-real (Milvus milvus) é uma espécie tipicamente invernante no Sul do país, embora 
haja alguns casais sedentários. A população invernante está classificada como Vulnerável, por ser 
relativamente reduzida (inferior a 1000 indivíduos, Cabral et al., 2006). Durante o Inverno, no 
Baixo Alentejo, a espécie prefere zonas de montado de azinho aberto, frequentando também 
terrenos incultos, terrenos lavrados, matos, olivais e zonas de cultivos de sequeiro (Elias et al., 
1998).  

• O sisão (Tetrax tetrax) apresenta um estatuto de conservação desfavorável, sendo classificado 
como Vulnerável em Portugal (Cabral et al., 2006) e na Europa (BirdLife International, 2004a), 
por ter sofrido um forte declínio nos últimos dois séculos, principalmente, devido à perda e 
fragmentação de habitat (De Juana & Martinez, 2001). A população nacional está estimada em 
17500 machos reprodutores e a quase totalidade da população reprodutora de sisão concentra-
se no Alentejo (Silva & Pinto, 2006). A zona de Castro Verde apresenta valores de densidade 
bastante elevados durante a época de reprodução, sendo dos valores maiores valores 
conhecidos (Silva & Pinto, 2006).  

• A calhandra (Melanocorypha calandra) é uma espécie tipicamente estepária, habitando áreas 
com grandes extensões abertas, com estrato arbóreo praticamente inexistente e relevo suave 
(Equipa Atlas, 2008), em particular zonas de pousio e de pastagens (Delgado & Moreira, 2000). 
Apresenta um estatuto de Quase Ameaçado por se encontrar em declínio (BirdLife International, 
2004a), podendo este exceder os 30% (Cabral et al., 2006). A florestação e estabelecimento de 
colheitas de regadio poderão estar na origem do declínio (Cabral et al., 2006).  

• A abetarda (Otis tarda) está classificada com o estatuto de Em Perigo, dado que a espécie se 
encontra concentrada numa única subpopulação inferior a 2500 indivíduos maturos em declínio 
continuado (Cabral et al., 2006). É uma ave que exige requisitos específicos a nível do habitat, 
preferindo agrícolas de cultivo extensivo na Europa meridional (Kollar, 1996). Uma vez que esta 
espécie apresenta uma produtividade muito baixa (Morales et al., 2002; Alonso et al., 2004) e um 
padrão de distribuição fragmentado, determinado pela disponibilidade de habitat apropriado 
(Pinto et al.., 2005), é necessário manter a viabilidade dos diversos núcleos populacionais. A 
grande maioria da população nacional concentra-se durante todo o ano e, em particular, durante 
a época de reprodução na ZPE de Castro Verde (Pinto et al.., 2005). 

• O francelho (Falco naumanni) é uma espécie migradora estival, cuja distribuição se encontra 
praticamente restrita ao Alentejo, em particular ao Baixo Alentejo, estando dependente da 
presença de habitats agrícolas extensivos em rotação tradicional e pela ausência de vegetação 
arbustiva e arbórea (Equipa Atlas, 2008). A população da espécie sofreu uma grande regressão e, 
actualmente encontra-se concentrada em alguns núcleos, estando classificada com o estatuto 
Vulnerável no país (Cabral et al., 2006). No entanto, as populações têm vindo a aumentar graças, 
em grande parte graças à implementação de medidas de gestão dirigidas para a espécie (Equipa 
Atlas, 2008). Em 2005 a população foi estimada entre 480 e 484 indivíduos e grande parte da 
população ocorre na zona de Castro Verde. 

• O grou (Grus grus) ocorre em Portugal durante o Inverno, distribuindo-se de forma localizada, 
pelo Alentejo interior. Dadas as alterações que têm vindo a ocorrer nos biótopos agrícolas e ao 
declínio continuado da área de distribuição, a espécie está classificada em Portugal como 
Vulnarável (Cabral et al., 2006). No país estão apenas referenciados 5 núcleos de invernada 
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regular, um dos quais na zona de Castro Verde. De uma forma geral os dormitórios são locais 
pouco perturbados, associados à presença de águas pouco profundas, nomeadamente charcas e 
açudes (Cabral et al., 2006). 

Para estas espécies-alvo foram definidas metodologias específicas de monitorização, de forma a obter 
informação detalhada sobre a sua abundância e distribuição na ZPE de Castro Verde. Tal como já foi 
referido, a monitorização da abetarda, grou e francelho foi realizada pelo Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e pela Liga para a Protecção da Natureza (LPN).  

3.2. AMOSTRAGEM SISTEMÁTIAMOSTRAGEM SISTEMÁTIAMOSTRAGEM SISTEMÁTIAMOSTRAGEM SISTEMÁTICACACACA    

A amostragem sistemática foi realizada com o intuito de compreender e analisar a composição, 
estrutura e dimensão das populações de aves que ocorrem na ZPE de Castro Verde, identificar os seus 
padrões de distribuição espacial e a sua associação aos diferentes biótopos existentes na área de estudo. 
A longo prazo, a análise destes parâmetros populacionais permitirá verificar a existência de variações 
temporais e espaciais na comunidade avifaunística e, consequentemente, avaliar a influência dos biótopos 
estepários e dos tipos de gestão das parcelas (aderentes e não aderentes à ITI) nesta comunidade. 

3.2.1. PPPPARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOS    

Através das campanhas de amostragem sistemática realizadas, avaliaram-se os os seguintes parâmetros: 

• Abundância relativa por ponto/quadrícula em ambas as épocas fenológicas (número de 
indivíduos por ponto/quadrícula);  

• Riqueza específica em ambas as épocas fenológicas (número de espécies por ponto/quadrícula); 

• Abundância relativa das espécies estepárias e/ou associadas a habitats abertos (número de 
indivíduos por ponto/quadrícula); 

• Distribuição das espécies estepárias e/ou associadas a habitats abertos em ambas as épocas 
fenológicas na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde; 

• Estimativas de densidade e populacional das espécies estepárias e/ou associadas a habitats 
abertos em ambas as épocas fenológicas para a área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde; 

• Evolução das populações das espécies estivais e residentes entre a Primavera de 2006 e a 
Primavera de 2010 na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde; 

• Influência dos biotópos presentes na área de pseudo-estepe na abundância das espécies 
estepárias e/u associadas a habitats abertos. 

3.2.2. TTTTÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DE    RECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOS    

A metodologia da amostragem sistemática foi definida com base no Censo de Aves Estepárias (CAE) da 
ZPE de Castro Verde, descrito em Moreira et al. (2007). A aplicação da mesma metodologia permitirá 
efectuar comparações entre os anos de amostragem, para a época da Primavera.  
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De forma a complementar o que sucedeu no CAE, no presente trabalho, para além da época de 
reprodução, amostrou-se a época de invernada, pelo que a metodologia aplicada durante as 2 épocas 
fenológicas variou ligeriamente, nomeadamente no que se refere ao buffer de amostragem e aos 
comportamentos registados. Estes ajustes metodológicos justificam-se pelas características das espécies 
que ocorrem na área, como se explica seguidamente.  

3.2.2.1. Metodologia de campoMetodologia de campoMetodologia de campoMetodologia de campo    

Para a amostragem sistemática foi utilizado um método pontual, que consiste no registo dos contactos, 
visuais ou auditivos, obtidos por um observador em pontos de escuta, durante um período temporal 
estabelecido previamente, especificando a espécie e o número de indivíduos (Bibby et al., 1992; Rabaça, 
1995).  

Definiu-se, então, uma grelha de 400 quadrículas 1x1 km (Sistema de Projecção de Coordenadas 
Hayford-Gauss, Datum Lisboa, Instituto Geográfico do Exército) distribuídas pela área de pseudo-estepe 
da ZPE de Castro Verde e, a cada uma destas quadrículas, foi alocado um ponto de observação/escuta 
(Figura 2). A localização dos pontos obedeceu aos seguintes critérios: (1) localizado num caminho 
agrícola e (2) o mais próximo possível do centro da quadrícula.  

Das 400 quadrículas 1x1km amostradas, 316 correspondem a quadrículas amostradas por Moreira et al. 
(2007) e as restantes são quadrículas amostradas pela primeira vez: 21 localizadas na área de 
alargamento da ZPE, 20 na área a Oeste da Auto-Estrada A2 e 43 na zona Nordeste da ZPE de Castro 
Verde. 

A metodologia consistiu na deslocação do observador até ao local previamente estabelecido (com o 
auxílio de GPS), sendo que, na aproximação a cada ponto, o veículo foi estacionado a pelo menos 150m 
do mesmo e a restante distância foi percorrida a pé. Durante 5 minutos, o observador efectuou a 
contagem de todas as espécies e respectivo número de indivíduos que estavam a utilizar a área: (1) de 
125m de raio em redor do ponto durante a Primavera e (2) de 200m de raio durante o Inverno 
(excluindo as aves em passagem mas incluindo as que abandonaram o local com a chegada do 
observador). Também foram assinaladas as aves que estavam a cantar e a distância de cada observação.  

Em cada ponto de contagem, a área foi dividida em 8 quadrantes, nos quais se estimou visualmente o 
habitat dominante. A abundância de cada biótopo em cada ponto variou entre 0 e 8, sendo o 8 
associado ao habitat dominante em todos os quadrantes. As categorias de uso do solo foram adaptadas 
de Moreira et al. (2007) e são descriminadas no Quadro 3, tendo em conta as alturas da vegetação para 
os biótopos cerealíferos e pousio. Acrescenta-se ainda que aos biótopos caracterizados por porte 
arbóreo foi adicionado o biótopo presente no subcoberto. 
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Figura 2 – Localização das quadrículas 1x1km e dos pontos de amostragem considerados na Amostragem 
Sistemática, na ZPE de Castro Verde. 

Foram efectuadas 2 campanhas de amostragem durante a época de Primavera, entre Abril e Maio de 
2010, e uma campanha de amostragem durante a época de Inverno, entre Dezembro de 2010 e o início 
de Fevereiro de 2011. As contagens foram sempre realizadas durante a manhã (até 4 horas após o 
nascer do Sol) ou ao final da tarde, por serem os períodos do dia mais propícios à inventariação deste 
grupo (Bibby et al., 1992). Contudo, para a época da Primavera, garantiu-se que cada ponto era realizado 
no período da manhã em pelo menos uma das campanhas.  

Refere-se ainda que a localização dos pontos de amostragem efectuados durante a Primavera teve de 
ser ligeiramente ajustada (dentro da quadrícula) durante o Inverno, devido às condições do terreno 
(inacessibilidade dos locais), no entanto, não foi possível efectuar a amostragem em 10 quadrículas nesta 
época fenológica. 
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Quadro 3 – Categorias de uso do solo (adaptado de Moreira et al., 2007). 

Biótopo Alturas da vegetação 

Trigo 

Menos de 50 cm 

Entre 50 cm e 1 m 

Mais de 1 m 

Aveia 

Cevada 

Fenos ou forragens 

Cereal indeterminado 

Pousio 

Menos de 10cm 

Entre 10 e 30 cm 

Mais de 30 cm 

Lavrado 

- 

Restolho 

Montado aberto 

Montado fechado 

Matos 

Florestação 

Olival 

Vinha 

Áreas humanizadas 

 

3.2.3. AAAANÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOS    

3.2.3.1. Caracterização das comunidadesCaracterização das comunidadesCaracterização das comunidadesCaracterização das comunidades    

Efectuou-se uma análise exploratória geral das espécies avifaunísticas que ocorrem na ZPE de Castro 
Verde, tanto durante a Primavera, como durante o Inverno. A partir da informação recolhida por ponto, 
produziram-se mapas de distribuição e de abundância gerais (número médio de indivíduos e número de 
espécies por quadrícula) e mapas de distribuição e de abundância para as 20 espécies estepárias e/ou 
associadas à presença de campo aberto, listadas no Quadro 4.  

Quadro 4 – Espécies consideradas na análise por espécie (adaptado de Moreira et al., 2007). 

Nome comum Nome científico Fenologia 

Perdiz Alectoris rufa Residente 

Codorniz Coturnix coturnix Estival 

Sisão Tetrax tetrax Residente 

Alcaravão Burhinus oedicnemus Residente 

Tarambola-dourada Pluvialis apricaria Invernante 

Abibe Vanellus vanellus Invernante 

Rolieiro Coracias garrulus Estival 

Poupa Upupa epops Residente 
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Nome comum Nome científico Fenologia 

Calhandra-real Melanocorypha calandra Residente 

Calhandrinha Calandrella brachydactyla Estival 

Cotovias (Cotovia-de-poupa e 
cotovia-escura) 

Galerida spp. (Galerida cristata e 
Galerida theklae) 

Residente 

Laverca Alauda arvensis Invernante 

Petinha-dos-campos Anthus campestris Estival 

Petinha-dos-prados Anthus pratensis Invernante 

Alvéola-branca Motacilla alba Invernante 

Cartaxo Saxicola torquata Residente 

Chasco-ruivo Oenanthe hispanica Estival 

Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis Residente 

Picanço-real Lanius meridionalis Residente 

Trigueirão Miliaria calandra Residente 

 

Refere-se ainda que as espécies cotovia-de-poupa (Galerida cristata) e cotovia-escura (Galerida theklae) 
foram analisadas como Galerida spp., dadas as dificuldades de identificação visual e auditiva destas duas 
espécies morfologicamente semelhantes. 

3.2.3.2. Determinação de densidadeDeterminação de densidadeDeterminação de densidadeDeterminação de densidade    

Os valores de densidade foram determinados por espécie. Para os dados recolhidos durante a 
Primavera, para as espécies cujo volume de dados era suficiente (12), foi estimada a densidade de casais 
na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde e respectivo intervalo de confiança a 95%. Esta 
estimativa foi realizada de duas formas: Método da Estimativa por Distâncias e Método por Contagem 
Directa. 

Por sua vez, durante o Inverno, para as espécies cujo volume de dados era suficiente (13), foi estimado a 
densidade de indivíduos na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde e respectivo intervalo de 
confiança a 95%, através do Método da Estimativa por Distâncias. 

Estimativa por Distâncias: 

Para a época fenológica da Primavera, a densidade de cada espécie foi calculada a partir do número de 
machos de cada espécie (registos auditivos de indivíduos em canto ou registos visuais), obtendo assim 
uma estimativa do número de casais presente na área de pseudo-estepe da ZPE. No caso da época 
fenológica do Inverno, a densidade de cada espécie foi calculada com base no número total de 
indivíduos, obtendo-se uma estimativa do número de indivíduos na área de pseudo-estepe da ZPE.  

Para esta análise recorreu-se à amostragem por distâncias (distance sampling) e ao software Distance 5.0 
(Thomas et al., 2006). 

O conceito fundamental inerente ao método de amostragem por distâncias, com recurso a pontos ou 
transectos de amostragem, é a estimativa da função de detecção g(y), a qual expressa a probabilidade de 
detecção de um objecto a uma dada distância y ao ponto/transecto realizado. A distância y refere-se à 
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distância radial do objecto ao ponto ou à distância perpendicular, no caso dos transectos lineares. 
Mesmo que muitos indivíduos possam não ser detectados com a amostragem, os métodos de distance 
sampling ajustam a função de detecção g(y) às distancias observadas, utilizando-a para estimar a 
proporção de animais não detectados durante a amostragem. Salienta-se que, dependendo das 
caracteristicas comportamentais da espécie identificada, cada detecção em campo (contacto) poderá 
corresponder a um indivíduo isolado ou a grupos de indivíduos (clusters), no caso de espécies gregárias. 
Tendo em conta que não é espectável que as probabilidades de detecção de indivíduos sozinhos e de 
clusters sejam equivalentes, este factor foi também considerado na estimativa da função de detecção g(y) 
e, consequentemente, na estimativa da densidade populacional. Desta forma, este método permite obter 
estimativas não enviesadas da densidade, desde que sejam salvaguardados os seguintes pressupostos 
(Cassey & McArdle, 1999; Buckland et al. 2001):  

• O método pressupõe que os pontos/transectos de amostragem devem ser implementados 
de forma aleatória relativamente à distribuição da população; 

• Os indivíduos localizados sobre o ponto/transecto são sempre detectados (g(0) = 1); 

• Os indivíduos são detectados na sua posição inicial, antes de qualquer movimento em 
resposta ao observador; 

• As distâncias entre os indivíduos e o ponto/transecto devem ser medidas com precisão; 

• O observador deve reconhecer e identificar correctamente as espécies estudadas. 

A verdadeira função de detecção g(y) não é conhecida e, por isso, é fundamental obter um modelo que 
estime g(y) de forma eficaz. A detecção de algumas espécies é, por vezes, muito semelhante, pelo que as 
análises que explorem essas semelhanças podem fornecer modelos mais parcimoniosos e melhores 
estimativas de precisão (Alldredge el al. 2007). Assim, em alguns casos optou-se por agrupar algumas das 
espécies observadas nos pontos de amostragem, de forma a obter amostras de maior dimensão para 
modelar a função de detecção. A formação dos grupos teve em conta o tamanho e comportamento das 
espécies, como sugerido por Alldredge el al. (2007). Consideraram-se, portanto, os seguintes grupos: 

A. Anthus campestris e Calandrella brachydactyla 

B. Alectoris rufa 

C. Coturnix coturnix 

D. Cisticola juncidis 

E. Galerida spp. 

F. Lanius meridionalis, Oenanthe hispanica e Upupa epops 

G. Melanocorypha calandra 

H. Miliaria calandra 

I. Saxicola torquata 

J. Tetrax tetrax 
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K. Vanellus vanellus 

L. Anthus pratensis 

M. Pluvialis apricaria 

N. Alauda arvensis 

O. Motacilla alba 

Foi realizada uma Análise Convencional por Distâncias (Conventional Distance Sampling), tendo-se 
utilizado, na fase exploratória, uma variedade de modelos robustos para a função de detecção 
especificados a priori no programa. Recorreu-se ao Akaike’s Information Criterion – AIC para seleccionar o 
modelo g (y) com melhor ajustamento (Buckland et al., 2001; Burnham & Anderson 2004). 

Para as espécies migradoras (estivais/invernantes), a densidade de casais/indivíduos presente na ZPE foi 
calculada para a respectiva época de ocorrência. No caso das espécies residentes, a densidade foi 
calculada por época e não se estimou uma densidade anual, uma vez que a detectabilidade das espécies 
na Primavera e Inverno é diferente, devido à ausência do comportamento de canto que as torna mais 
conspícuas. 

Método por Contagem Directa (MCD) 

Para os dados recolhidos durante a Primavera, optou-se por calcular também as estimativas 
populacionais seguindo a metodologia adoptada no Censo de Aves Estepárias de 2006 (Moreira et al., 
2007), de modo a poder realizar-se uma comparação entre os dois anos. Assim, para cada espécie 
considerada e para cada amostragem determinou-se o número de casais com base: 

• No número de machos (aves registadas a cantar e aves identificadas morfologicamente como 
machos), a menos nas situações em que foram observadas mais aves do que o dobro do número 
de machos, caso em que o número de casais foi considerado metade do número total de 
indivíduos; 

• No caso do sisão apenas se determinou o número de machos; 

• No caso da perdiz, poupa e codorniz foi determinado o número de indivíduos. 

Para cada ponto de amostragem, considerou-se que o número de casais / indivíduos de cada espécie foi 
o número máximo detectado numa das amostragens.  

3.2.3.3. Estimativas populacionaisEstimativas populacionaisEstimativas populacionaisEstimativas populacionais    

Com base nos dados de densidade determinou-se a população de cada espécie para a área de pseudo-
estepe da ZPE. É importante referir que foram considerados dois valores para a área de pseudo-estepe 
da ZPE:  

• A comparação dos resultados do presente estudo com os resultados obtidos por Moreira et al. 
(2007) implicou estimar o número de casais para o valor da área de pseudo-estepe referido 
pelos mesmos autores (55490ha);  
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• Dado que os limites da ZPE foram alterados em 2008 também se apresenta uma estimativa do 
número de casais para a dimensão actual da área de pseudo-estepe na ZPE de Castro Verde 
(57707 ha) (Triosphera, 2010). 

3.2.3.4. Biótopos de ocorrênciaBiótopos de ocorrênciaBiótopos de ocorrênciaBiótopos de ocorrência    

Avaliou-se a influência da representatividade dos principais biótopos na abundância das espécies de aves. 
Em ambas as épocas fenológicas, foram considerados os biótopos: Florestação, Montado com seara, 
Montado com pousio, Pousio, Pousio com matos e Seara, sendo que na Primavera foi considerado mais 
um biótopo: Lavrado, que estava presente em número reduzido no Inverno. Assim, tendo em conta a 
proporção de cada um destes biótopos num raio de 125m (Primavera) ou 200m (Inverno) em torno do 
ponto de amostragem e o número de indivíduos de cada espécie detectados em cada ponto, foram 
desenvolvidos Modelos Lineares Generalizados (MLG). Foi desenvolvido um MLG de Poisson para as 
espécies mais comuns, considerando-se como variável resposta o número de indivíduos e, como 
variáveis explicativas a proporção de cada um dos referidos biótopos. A função de ligação adoptada foi a 
canónica para a referida distribuição (logaritmíca) e na selecção das variáveis foi utilizada uma 
metodologia forward baseada no teste de razão de verosimilhanças. A qualidade do ajustamento dos 
modelos foi avaliada graficamente através de uma análise dos resíduos e da ocorrência de outliers 
(Faraway, 2006). O software utilizado para desenvolver os MLG foi o R 2.12.1 (R Development Core 
Team, 2009). 

Os resultados obtidos em termos de distribuição, abundância e densidade populacional das espécies 
estepárias e/ou associadas a habitats abertos foram comparados com os resultados de Moreira et al. 
(2007) e outros estudos efectuados na área de estudo, de forma a compreender a evolução desta 
comunidade na área de campo aberto da ZPE de Castro Verde e alvo da ITI. 

3.3. AVES AVES AVES AVES DE RAPINA E OUTDE RAPINA E OUTDE RAPINA E OUTDE RAPINA E OUTRAS RAS RAS RAS PLANADORASPLANADORASPLANADORASPLANADORAS        

3.3.1. PPPPARÂMETROS ARÂMETROS ARÂMETROS ARÂMETROS AVALIADOAVALIADOAVALIADOAVALIADOSSSS    

Os transectos direccionados para aves de rapina e outras planadoras, especialmente para o tartaranhão-
caçador (Circus pygargus) durante a Primavera, permitiram a avaliação dos seguintes parâmetros: 

• Abundância relativa geral por ponto/quadrícula em ambas as épocas fenológicas (número de 
indivíduos por ponto/quadrícula);  

• Riqueza específica em ambas as épocas fenológicas (número de espécies por ponto/quadrícula e 
por campanha); 

• Indíce Quilométrico de Contactos e Índice Quilométrico de Abundância por transecto de 
amostragem e por época fenológica; 

• Abundância relativa por espécie (número de indivíduos por ponto/quadrícula); 

• Distribuição das espécies em ambas as épocas fenológicas na área da ZPE de Castro Verde; 

• Estimativas de densidade e populacional das espécies em ambas as épocas fenológicas na área da 
ZPE de Castro Verde; 
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• Influência dos biotópos presentes na área da ZPE na abundância das espécies. 

3.3.2. TTTTÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DE    RECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOS    

3.3.2.1. Metodologia de campoMetodologia de campoMetodologia de campoMetodologia de campo    

Para os censos de aves de rapina e outras planadoras, dirigidos especialmente ao tartaranhão-caçador, 
foi utilizado o método dos transectos lineares. Definiu-se uma rede de transectos na ZPE de Castro 
Verde, ao longo de caminhos e de estradas asfaltadas com pouco tráfego automóvel. Os transectos 
foram seleccionados de modo a serem o mais linear possível e com uma distância entre si que 
impossibilitasse que a mesma área fosse coberta por mais do que um transecto (Figura 3).  

No total foram definidos 27 transectos, com cerca de 175km de extensão, cujo comprimento variou 
entre os 4,25km e os 10km. Os percursos foram realizados mensalmente, entre Abril e Junho de 2010 
(Primavera) e em Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011 (Inverno), com a preocupação de alternar a 
ordem de execução, de modo a que fossem realizados a diferentes horas do dia. Refere-se ainda que 
não foi possível efectuar o transecto TRCV05 durante o Inverno e que o TRCV14 e TRCV23 não foram 
efectuados no seu extremo Norte e Sul, respectivamente, devido às más condições do terreno nesta 
época fenológica. 

Durante as amostragens, os transectos foram percorridos a partir de veículos todo o terreno, a uma 
velocidade de deslocação baixa e relativamente constante (10 a 20km/h). As aves foram detectadas a 
olho nú e a recolha dos parâmetros foi auxiliada, sempre que necessário, por binóculos e telescópio. 
Para cada observação, foi registada a espécie, o número de indivíduos envolvidos, a idade e sexo, o tipo 
de voo (caça, passagem, pousado, etc.), o habitat utilizado e a localização da primeira observação 
referenciada em carta militar. 

Cada transecto foi caracterizado no que diz respeito aos habitats, durante a Primavera e durante o 
Inverno. Para isso, caracterizou-se o habitat dominante em cada troço de 250m, para cada lado do 
transecto. 
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Figura 3 – Localização dos transectos (Primavera e Inverno) dirigidos a aves de rapina e outras planadoras na ZPE 
de Castro Verde. 

3.3.3. AAAANÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOS    

3.3.3.1. Caracterização das comunidadesCaracterização das comunidadesCaracterização das comunidadesCaracterização das comunidades    

Os dados recolhidos ao longo dos trabalhos de campo foram inseridos num Sistema de Informação 
Geográfica, de modo a permitir a sua análise espacial. Primeiramente, efectuou-se uma análise 
exploratória geral das espécies que ocorrem na ZPE de Castro Verde durante as duas épocas 
fenológicas e o respectivo número de contactos. O tratamento da informação recolhida por transecto 
culminou na produção de mapas de distribuição e abundância das várias espécies detectadas. 
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3.3.3.2. Determinação da densidadeDeterminação da densidadeDeterminação da densidadeDeterminação da densidade    

Para obter estimativas da densidade das espécies e os respectivos intervalos de confiança a 95% para a 
área total da ZPE, utilizou-se o método de amostragem por distâncias (distance sampling), recorrendo ao 
software Distance 5.0 (Thomas et al., 2006).  

Tal como aconteceu na amostragem sistemática (capítulo 3.2.3.2.) optou-se por estimar funções de 
detecção conjuntas para algumas das espécies observadas nos transectos, de forma a obter amostras de 
maior dimensão. A formação dos grupos teve em conta o tamanho e comportamento das espécies, 
como sugerido por Alldredge el al. (2007), nomeadamente o facto de passarem bastante tempo em voo 
ou pousadas em estruturas elevadas como árvores ou postes. Assim, obtiveram-se os seguintes grupos: 

P. Elanus caeruleus, Falco naumanni e Falco tinnunculus;  

Q. Aquila adalberti, Aegypius monachus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra e Gyps fulvus; 

R. Buteo buteo, Buteo cf. rufinus cirtensis, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Falco peregrinus, Corvus 
corax e Hieraaetus pennatus; 

S. Circus pygargus; 

T. Milvus milvus e Milvus migrans.  

Optou-se por incluir o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) num grupo independente (grupo S), uma 
vez que se trata de uma espécie-alvo e que o número de contactos obtido permite uma estimativa mais 
fina da detectabilidade da espécie. 

Apesar das espécies de milhafres terem uma detectabilidade constante ao longo do ano e semelhante à 
das espécies inseridas no grupo R, o elevado número de contactos de milhafre-real (Milvus milvus) 
obtidos no Inverno permitiu incluir estas espécies num grupo independente (grupo T), com o qual se 
afinou a função de detecção modelada para o género Milvus. 

Em adição às espécies referidas, foram consideradas as espécies cuja observação só permitiu a 
identificação até ao género. Apesar de não permitirem o cálculo da estimativa da densidade de uma 
população em especifico, as observações de indivíduos não identificados pertencentes aos géneros, Falco 
sp., Buteo sp. e Milvus sp. foram utilizadas para modelar a função de detecção, tendo sido inseridas nos 
grupos P, R e T, respectivamente. 

As espécies Falco columbarius, Accipiter gentilis, Hieraaetus fasciatus e Accipiter nisus não foram 
consideradas no cálculo da detectabilidade dos grupos devido ao seu comportamento distinto (tipo de 
voo, discrição, etc.), que enviesaria a detectabilidade do grupo.  

A estimativa de densidade populacional foi efectuada de forma distinta, de acordo com a fenologia e/ou 
abundância das espécies:  

� Espécies migradoras – a estimativa de densidade foi determinada para a época de ocorrência, 
considerando apenas os dados obtidos na época fenológica em que a espécie está presente na 
área de estudo;  
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� Espécies residentes com número de contactos inferior a 100 – a estimativa da densidade foi 
determinada para o período anual, considerando todos os dados recolhidos ao longo do ano de 
monitorização, sem diferenciação das épocas fenológicas;  

� Espécies residentes com número de contactos superior a 100 (Milvus milvus, Buteo buteo e Falco 
tinnunculus) – a estimativa da densidade populacional foi determinada por época e para o 
período anual (com a excepção da espécie Milvus milvus). Para o caso destas 3 espécies, uma vez 
que o volume de dados é adequado para modelar a função de detecção de forma robusta para 
cada espécie individualmente, considerou-se a detectabilidade de cada espécie (grupo U, V e W) 
para calcular a densidade e não a detectabilidade do grupo a que estava associado.  

A estimativa de densidade populacional não foi efectuada para todas as espécies, dado que algumas 
foram detectadas poucas vezes ao longo dos transectos. Isto porque, para um reduzido número de 
observações, os resultados das estimativas surgem associados a um elevado valor da percentagem do 
coeficiente de variação e a um grande intervalo de confiança, o que leva a que a informação fornecida 
pelo modelo seja pouco fiável. Assim, as espécies cujo valor do coeficiente de variação foi superior a 
40% foram incluídas na modelação da função de detecção, mas a sua densidade populacional não foi 
estimada. 

Como referido anteriormente, a função de detecção e as estimativas de densidade (número de 
indivíduos) foram calculadas com recurso ao software Distance 5.0 (Thomas et al., 2006). As distâncias 
registadas foram truncadas à direita em 5% de forma a remover os valores extremos (outliers) (e.g. Ward 
et al, 2004). A truncatura é um procedimento aconselhado que permite uma modelação mais 
parcimoniosa da função de detecção. Foi realizada uma Análise Convencional por Distancias 
(Conventional Distance Sampling), tendo-se utilizado, na fase exploratória, uma variedade de modelos 
robustos para a função de detecção especificados a priori no programa. Recorreu-se ao Akaike’s 
Information Criterion – AIC para seleccionar o modelo g (y) com melhor ajustamento (Buckland et al.,. 
2001; Burnham & Anderson, 2004). 

Refere-se ainda que a estimativa de densidades e abundâncias através da distância ao transecto 
pressupõe que o transecto não tenha qualquer influência sobre a espécie em causa (Buckland et al. 
2001). No presente trabalho, os transectos foram realizados em estradas por motivos de natureza 
logística, sendo possível que este pressuposto nem sempre se tenha verificado. Certas espécies podem 
preferir as bermas das estradas por aí estarem localizados postes que servem como poiso ou por nas 
bermas a disponibilidade alimentar ser maior (e.g. existência de sebes de vegetação que servem como 
refúgio para as presas ou existência de animais atropelados na estrada, que podem por exemplo atrair 
espécies como os milhafres). Outras espécies podem evitar a proximidade das estradas por estas 
implicarem uma maior perturbação humana. No caso de uma espécie reagir às estradas, a sua densidade 
vai ter um gradiente em relação a esta. Como tal, é difícil aferir a adequabilidade desta metodologia 
neste contexto, a título exemplificativo Marques (2007) mostra que o enviesamento das estimativas 
pode ser muito grande, dependendo da distribuição dos animais em relação à estrada. No caso das aves 
se encontrarem preferencialmente na berma das estradas, tenderá a observar-se uma sobreestimação da 
verdadeira densidade, mas o tamanho do viés é imprevisível. No caso das aves preferirem zonas 
afastadas das estradas, é mais difícil prever a direcção do enviesamento.  

Como neste trabalho os transectos foram realizados quase sempre em estradas de terra batida, espera-
se que este problema não seja muito importante, e que as estimativas não se encontrem muito 
enviesadas pela presença da estrada. Contudo, serão interpretadas tendo em conta este facto. 
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3.3.3.3. Estimativas populacionaisEstimativas populacionaisEstimativas populacionaisEstimativas populacionais    

Com base nos dados de densidade obtidos através do método de estimativa por distância (Distance), 
determinou-se a população de cada espécie para a área total da ZPE de Castro Verde (85345 ha). 

3.3.3.4. Biótopos de ocorrênciaBiótopos de ocorrênciaBiótopos de ocorrênciaBiótopos de ocorrência    

Por fim, foi testada a influência da representatividade dos principais biótopos na actividade das espécies 
de aves de rapina e outras planadoras para as quais se registou um número de contactos suficientes para 
efectuar uma estimativa de densidade populacional fiável.  

Nesta análise foram considerados os seguintes biótopos em ambas as épocas, determinando-se a 
proporção presente em cada troço de 500 metros ao longo do transecto: Florestação, Montado, 
Montado com matos, Olival, Pousio e Seara, enquanto na Primavera se considerou ainda Lavrado e 
Matos e no Inverno ainda a Seara com matos e Pousio com matos.  

Assim, tendo em conta a presença dos biótopos nos transectos amostrados e os indivíduos de cada 
espécie detectados em cada transecto, foram desenvolvidos Modelos Lineares Generalizados (MLG). 
Contudo, atendendo ao facto de que os dados recolhidos terem muitos zeros (zero contactos em cada 
troço) foram desenvolvidos MLG para dados de contagens que lidam bem com esta estrutura, 
nomeadamente Modelos em Fasquia, com distribuição binomial negativa. Considerou-se como variáveis 
explicativas (covariáveis), a proporção de cada um dos referidos biótopos em cada época. A significância 
de cada covariável foi avaliada inicialmente através de modelos univariados, considerando-se como 
variável resposta o número de indivíduos por espécie, sendo que para a construção do modelo final 
foram incluídas as covariáveis cujo p-value para o teste de Wald foi inferior a 0.2 (Hosmer & Lemeshow, 
2000). Para garantir que as covariáveis não estavam correlacionadas foi calculado o coeficiente de 
Spearman (p) como medida da colinearidade. A selecção do modelo final foi baseada nos valores de AIC 
(Akaike’s Information Criterion) através de um processo de backward stepwise. Por fim, foram calculadas 
medidas de ajustamento do modelo final e que foram analisados os resíduos. Todas as análises foram 
realizadas no software R versão 2.10.0 (R Development Core Team, 2009). 

3.3.3.5. TartaranhãoTartaranhãoTartaranhãoTartaranhão----caçador (caçador (caçador (caçador (Circus pygargusCircus pygargusCircus pygargusCircus pygargus))))    

Tendo em consideração que o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) é uma espécie-alvo deste estudo, 
para além da estimativa da densidade populacional na área de estudo através do método de amostragem 
por distâncias, efectuaram-se estimativas populacionais alternativas por mais 2 métodos distintos, 
descritas seguidamente:  

Contagem directa  

Neste método, a estimativa do número de casais de tartaranhão-caçador presente na área de pseudo-
estepe (57707 ha, Triosphera 2010) foi calculada através do valor máximo do número mínimo de fêmeas 
ou machos detectados numa única amostragem de Primavera. 

Contagem por área vital 

Este método de estimação teve por base o local de cada observação de indivíduos da espécie e a 
estimativa foi feita com base na área vital da espécie, que difere entre sexos. Assumiu-se que a área vital 
corresponde a uma área de raio de 500m para os machos e de 700m para as fêmeas, definidas de 
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acordo com as distâncias médias de caça a partir do ninho referidas no estudo de García & Arroyo 
(2005), efectuado com uma população de tartaranhão-caçador em habitat idêntico em Espanha. 
Efectuou-se uma contagem do número mínimo, médio e máximo de casais presente ao longo da área 
amostrada, não se tendo contabilizado as observações de juvenis. 

Tendo em conta que foram feitas 3 amostragens ao longo da época de reprodução, a estimativa mínima 
considerou a ocorrência de um casal quando foram observadas aves que indiciassem a presença de um 
casal em pelo menos 2 amostragens de Primavera. A estimativa teve em conta o número e o género dos 
indivíduos observados. Por exemplo, um macho observado numa área na amostragem de Abril e um 
macho observado na mesma área na amostragem de Maio, indica a presença de um casal na referida 
área. 

Na estimativa média contabilizou-se o número máximo de indivíduos de um sexo observado nas áreas 
de ocorrência regular da espécie. Por exemplo, um macho observado numa área na amostragem de 
Abril e três machos observados na mesma área na amostragem de Maio, indicam a presença de três 
casais na referida área.  

A estimativa máxima corresponde ao número máximo de observações de indivíduos de um sexo numa 
amostragem, em toda a área amostrada e não se considerando apenas as áreas de ocorrência regular da 
espécie (mas tendo em conta a área vital). Por exemplo, um macho observado numa área na 
amostragem de Abril, não tendo sido observado no mesmo local nas restantes amostragens, indica a 
presença de um casal. 

Para efectuar a estimativa populacional para a ZPE de Castro Verde, através dos valores obtidos nos 
transectos amostrados, partiu-se dos seguintes pressupostos: 

1. Considerou-se que nos transectos se amostrou uma área de 500m em redor dos mesmos 
(distância para a qual se tinha visibilidade a partir do transecto e onde se concentrou a grande 
maioria das observações de tartaranhão-caçador);  

2. Para extrapolar os dados obtidos na área amostrada para a totalidade da ZPE de Castro Verde, 
assumiu-se que a estimativa populacional para a área aberta corresponde à estimativa 
populacional para a área total da ZPE, dada a preferência do tartaranhão-caçador por habitats 
abertos. A estimativa foi assim feita para uma área de 57707 ha, a área de pseudo-estepe 
identificada por Triosphera (2010). 

Dada a sensibilidade e vulnerabilidade do tartaranhão-caçador durante a época de nidificação aos 
trabalhos agrícolas (Arroyo et al., 2002), em muito relacionados com a nidificação em locais de 
vegetação densa e relativamente alta, tais como searas ou pousios altos, todos os dados de distribuição 
da espécie foram mapeados, tanto na metodologia dirigida para as aves de rapina, como nas restantes 
amostragens. Todos os dados de distribuição recolhidos foram enviados à Estrutura Local de Apoio da 
ITI, para que, em conjunto com as entidades locais, pudessem intervir e implementar acções de 
salvaguarda e protecção dos ninhos e crias durante a Primavera. 
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3.4. PERDIZPERDIZPERDIZPERDIZ----DODODODO----MARMARMARMAR    

3.4.1. PPPPARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOS    

Relativamente aos dados recolhidos para a perdiz-do-mar (Glareola pranticola), foram avaliados os 
seguintes parâmetros: 

• Área de distribuição da espécie; 

• Estimativa populacional (número de casais) para a ZPE; 

• Biótopos de ocorrência preferencial; 

• Presença de factores de perturbação. 

3.4.2. TTTTÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DE    RECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOS    

3.4.2.1. Metodologia de campoMetodologia de campoMetodologia de campoMetodologia de campo    

Para a prospecção de colónias de perdiz-do-mar (Glareola pranticola) foram realizados percursos numa 
viatura todo-o-terreno por toda a área da ZPE de Castro Verde durante os meses de Maio e Junho, 
sendo anotados todos os contactos com indivíduos da espécie numa carta militar e recolhendo os 
parâmetros anteriormente indicados.  

Tendo em conta os requisitos de selecção de habitat de nidificação desta espécie, que prefere quase 
exclusivamente solo nu, como terrenos lavrados ou margens de albufeiras e açudes, o esforço de 
prospecção foi mais intenso em locais com estas características.  

Durante os restantes trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito da monitorização da ITI de Castro 
Verde e as deslocações na área, foram registadas todas as observações de indivíduos da espécie, 
incluindo em voos de passagem e de alimentação. De modo a complementar a amostragem, 
consultaram-se também investigadores e observadores de aves, que forneceram dados sobre 
observações da espécie na área e o ICNB forneceu dados de localizações históricas de colónias da 
espécie na ZPE. Esta informação prévia permitiu intensificar as buscas de colónias, nas áreas onde a 
presença de perdiz-do-mar já tinha sido detectada.  

Durante o mês de Junho visitaram-se todos os locais onde tinham sido avistadas perdizes-do-mar, de 
modo a efectuar uma segunda contagem dos indivíduos presentes. 

Sempre que a presença de perdiz-do-mar foi detectada, foram recolhidos dados relativos a: (1) 
localização da observação (GPS); (2) biótopo de ocorrência; (3) indícios de nidificação, que consistem na 
presença de ovos ou crias, comportamento de incubação dos indivíduos e voos de display/defesa da 
colónia; (4) contagem/estimativa do número de indivíduos presentes. A contagem dos indivíduos na 
colónia foi efectuada por dois técnicos. Tendo em conta que a espécie nidifica no solo e apresenta um 
grande mimetismo, a identificação e contagem dos indivíduos é facilitada quando as aves se encontram 
em voo. Assim, enquanto um técnico percorria a pé a colónia, despoletando comportamentos de defesa 
por parte das aves, um segundo técnico executava a contagem dos indivíduos em voo de um posto de 
observação. 
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3.4.3. AAAANÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOS    

Os dados recolhidos foram inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG), de modo a permitir 
uma melhor interpretação e visualização da localização das colónias. Foi calculado o número de casais 
por colónia de nidificação, sendo posteriormente efectuada uma estimativa do número de casais 
presentes na ZPE de Castro Verde.  

3.5. CORTIÇOLCORTIÇOLCORTIÇOLCORTIÇOL----DEDEDEDE----BARRIGABARRIGABARRIGABARRIGA----PRETAPRETAPRETAPRETA    

3.5.1. PPPPARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOS    

Para a espécie cortiçol-de-barriga-preta foram avaliados os seguintes parâmetros, para a época outonal: 

• Área de distribuição da espécie; 

• Estimativa populacional; 

• Biótopos de ocorrência preferencial. 

3.5.2. TTTTÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DE    RECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOS    

No censo de cortiçol-de-barriga-negra implementou-se a metodologia de recolha de dados que tem 
vindo a ser adoptada pelos técnicos do Parque Natural do Vale Guadiana (PNVG) para censar a espécie 
na ZPE de Castro Verde e noutras áreas de ocorrência da espécie (Cristina Cardoso, com. pess.). Por 
outro lado, assinala-se que houve coordenação com a equipa do PNVG, no sentido de ambas as equipas 
realizarem os censos da espécie na mesma semana, minimizando a duplicação de contagem dos mesmos 
indivíduos, uma vez que existem movimentos de aves desta espécie entre as diferentes áreas de 
amostragem.  

3.5.2.1. Metodologia de campoMetodologia de campoMetodologia de campoMetodologia de campo    

O censo foi efectuado nos dias 24 e 25 de Novembro de 2010, por 4 equipas de 2 observadores, que 
amostraram a área de estudo nos 2 dias consecutivos. A ZPE de Castro Verde foi subdividida em 8 
áreas de amostragem, tal como indicado na Figura 4, sendo que a área mais a Sul da ZPE (entre Rosário, 
Santa Bárbara de Padrões e Castro Verde) foi excluída da amostragem, por aí não existirem manchas de 
habitat adequado para a espécie.  

As áreas contíguas onde, em anos anteriores, se observaram os maiores bandos da espécie e/ou 
movimentos regulares entre áreas foram censadas no mesmo dia, de modo a evitar a duplicação de 
contagens dos indivíduos.  

As áreas censadas foram percorridas em viatura todo-o-terreno, tendo-se anotado todos os contactos 
com indivíduos da espécie. Sempre que foi detectada a presença da espécie, foram recolhidos os 
seguintes dados: (1) estimativa do número de indivíduos, (2) sexo e idade, (3) comportamento, (4) 
biótopo de ocorrência (lavrado, pousio, cereal (inclui lavrado semeado com cereal) e leguminosas (inclui 
lavrado semeado com leguminosas)), (5) localização da observação inicial (carta militar e ponto GPS) e 
(6) movimento efectuado pelo indivíduo/bando. A contagem dos indivíduos foi efectuada por um 
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técnico, maioritariamente quando as aves se encontravam em voo, devido ao seu grande mimetismo, 
enquanto o outro técnico verificava a presença e movimentos de indivíduos na zona envolvente.  

Tendo em conta os requisitos de selecção de habitat desta espécie, que prefere pousios de vegetação 
rasteira e lavrados semeados durante o Inverno, o esforço de prospecção foi mais intenso em locais 
com estas características.  

De modo a complementar a amostragem, foram registadas todas as observações de indivíduos da 
espécie durante os restantes trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito da monitorização da ITI de 
Castro Verde e as deslocações na área.  

 

Figura 4 – Áreas de amostragem do censo de cortiçol-de-barriga-preta na ZPE de Castro Verde. 

3.5.3. AAAANÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOS    

Os dados recolhidos foram inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG), de modo a permitir 
uma melhor interpretação e visualização da localização dos indivíduos por área. Foi determinada a área 
de distribuição da espécie na área de estudo e calculado o número de indivíduos por área prospectada, 
o que permitiu estimar a população da ZPE de Castro Verde. Tendo em consideração a informação 
disponibilizada pelo ICNB (Cardoso, 2009) foi também avaliada a evolução do número de efectivos ao 
longo dos anos.  

Uma vez que as áreas prospectadas pelo ICNB em anos anteriores têm designações e limites diferentes 
das prospectadas no presente ano, efectuou-se uma correspondência entre elas, tal como apresentado 
no Quadro 5. Assinala-se que no presente ano de monitorização foram visitadas áreas que ainda não 
tinham sido alvo de prospecções dirigidas para a espécie na ZPE, nomeadamente na parte mais a Oeste. 
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Quadro 5 – Correspondência das áreas amostradas neste trabalho e as áreas prospectadas pelo ICNB. 

Áreas amostradas Áreas amostradas pelo ICNB 

Belver 

Benviúda 

São Marcos 

Rolão 

Corte Cobres 
Balança 

Corte Cobres 

Triângulo e Vale Gonçalinho 
Castro Verde 

Carregueiro 

Braciosa e Magros 
Entradas 

Magros 

Sete Viseus 

Carregueiro e Albernôa - 

Casével - 

Messejana - 

 

3.6. MILHAFREMILHAFREMILHAFREMILHAFRE----REALREALREALREAL    

3.6.1. PPPPARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOSARÂMETROS AVALIADOS    

Para os dormitórios de milhafre-real (Milvus milvus) foram determinados e avaliados os seguintes 
parâmetros: 

• Localização dos dormitórios; 

• Características dos dormitórios e sua envolvência; 

• Número de indivíduos por dormitório em cada amostragem mensal; 

• Estimativa populacional para a ZPE de Castro Verde. 

3.6.2. TTTTÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DEÉCNICAS E MÉTODOS DE    RECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOSRECOLHA DE DADOS    

3.6.2.1. Metodologia de campoMetodologia de campoMetodologia de campoMetodologia de campo    

A prospecção de dormitórios de milhafre-real (Milvus milvus) iniciou-se com a realização de percursos 
de carro pela área da ZPE de Castro Verde, nos dias 29 a 30 de Outubro de 2010. O esforço de 
prospecção foi maior ao nascer e ao pôr-do-sol, de forma a detectar movimentos e direcções de voo de 
indivíduos que levantavam dos dormitórios ou se deslocavam para os mesmos. Durante os restantes 
trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito da monitorização da ITI de Castro Verde e as deslocações 
na área, foram também registadas todas as observações de indivíduos da espécie ao final do dia ou início 
da manhã.  
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De modo a complementar a amostragem, consultaram-se também investigadores e observadores de 
aves que forneceram dados históricos e recentes sobre dormitórios da espécie na área, sendo que o Dr. 
Pedro Rocha (com. pess.) forneceu localizações históricas de dormitórios na ZPE e o número de 
indivíduos presentes nas invernadas de 2002/2003 e 2003/2004. Esta informação prévia permitiu verificar 
a continuação da ocupação dos referidos dormitórios no período de invernada de 2010/2011.  

A informação recolhida para a área de estudo indica que a espécie utiliza bosquetes de eucalipto para 
pernoitar, pelo que, durante o dia, se averiguou a presença prolongada da espécie nos bosquetes 
utilizados como dormitório em anos anteriores, mas também em bosquetes com condições 
semelhantes, através da presença de regurgitações ou de dejectos no solo.  

Todos os dormitórios detectados foram caracterizados de acordo com o número de bosquetes 
utilizados, proximidade a pontos de água e a factores de perturbação, e frequência de utilização.  

Os locais identificados como dormitório foram visitados mensalmente de Outubro a Fevereiro, de 
modo a efectuar uma estimativa do número de indivíduos presentes. Procurou-se censar todos os 
dormitórios da mesma zona de forma simultânea e num curto período de tempo, evitando replicados. A 
contagem dos indivíduos foi, assim, efectuada pelo menos por duas equipas de campo e em 2 dias 
seguidos. Os observadores permaneceram num local suficientemente afastado para não perturbar as 
aves e contabilizavam os indivíduos que chegavam ao dormitório, desde uma hora antes do pôr-do-sol 
até cessar a actividade no dormitório. 

Todos os bosquetes em que pelo menos um indivíduo permaneceu até ao anoitecer foram considerados 
dormitórios. Por outro lado, consideraram-se pré-dormitórios todos os bosquetes ou outros locais 
onde se observaram milhafres-reais ao final do dia, mas onde as aves não permaneceram ao anoitecer. 

3.6.3. AAAANÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOSNÁLISE DOS DADOS    

Os dados recolhidos foram inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG), de modo a permitir 
uma melhor interpretação e visualização da localização dos dormitórios. Foi calculado o número de 
indivíduos por dormitório mensalmente, sendo posteriormente efectuada uma estimativa do número de 
indivíduos presente na ZPE de Castro Verde. 

3.7. ABETARDA (ABETARDA (ABETARDA (ABETARDA (OTIS TARDAOTIS TARDAOTIS TARDAOTIS TARDA))))    

Efectuou-se um censo da população reprodutora de abetarda no dia 27 de Março de 2010 (sendo que o 
censo foi finalizado no dia seguinte, com a amostragem de um dos sectores), no qual participaram cerca 
de 50 observadores.   

A metodologia do censo é a descrita por Rocha (2008), com base no trabalho de Rocha (1999) e de 
acordo com as recomendações de Alonso & Alonso (1990) e de Palacín et al. (1996). A área de estudo 
foi dividida em 16 sectores (Figura 5), tendo os limites sido estabelecidos ao longo de estradas, 
caminhos e ribeiras. Os censos foram realizados com recurso à utilização de veículos motorizados todo-
o-terreno, utilizados para percorrer os caminhos agrícolas necessários para obter toda a cobertura 
visual da área. Cada sector foi prospectado por uma equipa de pelo menos 2 elementos, com 
conhecimento da área de estudo. De forma a prevenir a duplicação de contagens, os censos foram 
realizados ao longo de um dia e as equipas reuniram-se para analisar os dados após conclusão dos 
trabalhos (com especial atenção para movimentos verificados entre sectores de estudo). 



 
 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 38/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

 

Figura 5 – Área de estudo (a verde os limites da ZPE de Castro Verde, a vermelho os limites dos 15 sectores da 
área de estudo). 

Para a realização das contagens utilizaram-se binóculos e telescópios para observação das aves, os 
trajectos efectuados em cada sector foram pré-definidos e percorridos a uma velocidade média máxima 
de 20 km/hora e em cada contagem foram feitos tempos de paragem entre as 12h e as 15h.  

A cada equipa foi disponibilizado um mapa da área de censo e foram anotados (em ficha adequada) os 
seguintes dados: (1) localização exacta, à escala 1/50 000 (ou 1/25 000 reduzida), dos bandos de 
abetardas observados e indicação do número de indivíduos; (2) hora da observação; (3) actividade dos 
indivíduos (foram considerados os seguintes tipos de comportamento: alimentação, repouso e 
manutenção, estabelecimento de hierarquias, parada nupcial e cópula e nidificação); (4) habitat em que 
se encontravam os bandos; (5) sexo dos indivíduos; (6) idade dos indivíduos e (7) direcção e o local de 
poiso (para os bandos em voo). 

3.8. GROU (GROU (GROU (GROU (GRUS GRUSGRUS GRUSGRUS GRUSGRUS GRUS))))    

Durante o Outono/Inverno de 2010/2011 realizaram-se contagens sistemáticas mensais de grous, à 
chegada ao dormitório no Vale de Açor (final de tarde), em dias coincidentes com os períodos de lua 
nova: 9 Novembro e 3 Dezembro de 2010; 10 Janeiro 2011, 4 Fevereiro e 4 de Março 2011. 

As equipas de constagem eram constituídas pelo menos por 2 pessoas (ICNB e LPN).  

3.9. FRANCELHO (FRANCELHO (FRANCELHO (FRANCELHO (FALCO NAUMANNIFALCO NAUMANNIFALCO NAUMANNIFALCO NAUMANNI))))    

O recenciamento das colónias de francelho foi efectuado em 10 colónias, das quais 9 localizam-se nas 
herdades da LPN. O seguimento da colónia OU6 foi assegurado pelo ICNB, no âmbito do Protocolo de 
Colaboração entre o referido instituto e a Brisa-Auto-estradas de Portugal, S. A., assinado em 12 de 
Abril de 2007.  

N
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4. RESULTADOS DOS PROGRRESULTADOS DOS PROGRRESULTADOS DOS PROGRRESULTADOS DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃAMAS DE MONITORIZAÇÃAMAS DE MONITORIZAÇÃAMAS DE MONITORIZAÇÃOOOO    

As acções de monitorização desenvolvidas permitiram caracterizar detalhadamente a comunidade 
avifaunística na ZPE de Castro Verde durante as épocas fenológicas da Primavera e Invernada, em 
especial determinar as estimativas populacionais, a distribuição espacial e as preferências de habitat da 
comunidade ornítica mas também das espécies-alvo: tartaranhão-caçador, perdiz-do-mar, milhafre-real e 
cortiçol.  

Ao contrário do que estava previsto, não foi possível comparar as áreas aderentes à ITI com as 
restantes, dado que não foi disponibilizada a informação sobre quais as parcelas agrícolas que aderiram à 
ITI. Considera-se que esta informação é relevante para o estudo da eficácia das medidas que têm vindo a 
ser adoptadas na área da ZPE de Castro Verde, com o objectivo de promover a gestão adequada dos 
sistemas agrícolas e florestais, com vista à conservação de valores de biodiversidade e de manutenção da 
paisagem. 

Durante os trabalhos efectuados durante a Primavera de 2010 e o Inverno de 2010/2011, inventariaram-
se 116 espécies avifaunísticas (Anexo II), 17 das quais foram registadas fora da amostragem sistemática 
(método pontual) e dos censos dirigidos às aves de rapina e outras planadoras (transectos lineares). Do 
total de espécies detectadas, 9 são tipicamente dependentes de biótopos estepários e 24 são aves de 
rapina e outras planadoras.  

Nos pontos de escuta, as espécies mais observadas foram o trigueirão (Miliaria calandra) e a calhandra 
(Melanocorypha calandra) na Primavera e a tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) e o abibe (Vanellus 
vanellus) no Inverno. Nas amostragens por transectos, o maior número de registos correspondeu ao 
francelho (Falco naumanni) e tartaranhão-caçador (Circus pygargus) na Primavera, ao milhafre-real (Milvus 
milvus) no Inverno e à águia-d’asa-redonda (Buteo buteo) em ambas as épocas fenológicas. 

Das espécies inventariadas, 27 apresentam estatuto de conservação desfavorável em Portugal (Cabral et 
al., 2006) e 6 são consideradas prioritárias pelo Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril (abutre-preto 
Aegypius monachus, águia-imperial Aquila adalberti, águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus, francelho Falco 
naumanni, sisão Tetrax tetrax e abetarda Otis tarda). 

4.1. AMOSTRAGEM SISTEMÁTIAMOSTRAGEM SISTEMÁTIAMOSTRAGEM SISTEMÁTIAMOSTRAGEM SISTEMÁTICACACACA    

4.1.1. CCCCARACTERIZAÇÃO DA COMARACTERIZAÇÃO DA COMARACTERIZAÇÃO DA COMARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    

As 2 campanhas de amostragem sistemática de Primavera realizadas na área de campo aberto da ZPE de 
Castro Verde, em Abril e Maio de 2010, permitiram registar 4664 contactos de aves e detectar a 
presença de 69 espécies, num buffer de 125m em redor dos pontos de amostragem, enquanto que a 
única campanha de amostragem sistemática de Inverno, realizada em Dezembro de 2010 e Janeiro de 
2011, permitiu registar 3762 contactos e 70 espécies, num buffer de 200m em redor dos pontos de 
amostragem. Em ambas as épocas, registaram-se maioritariamente passeriformes. 

Das espécies observadas, 15 apresentam estatuto de conservação desfavorável, de acordo com o Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006): 

• Criticamente em Perigo: rolieiro (Coracias garrulus) e população reprodutora de milhafre-real 
(Milvus milvus); 
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• Em Perigo: tartaranhão-caçador (Circus pygargus), abetarda (Otis tarda), cortiçol-de-barriga-preta 
(Pterocles orientalis) e população reprodutora de pato-trombeteiro (Anas clypeata); 

• Vulnerável: alcaravão (Burhinus oedicnemus), cuco-rabilongo (Clamator glandarius), francelho (Falco 
naumanni), perdiz-do-mar (Glareola pratincola), chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), sisão (Tetrax 
tetrax), tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), falcão-peregrino (Falco peregrinus), população 
reprodutora de frisada (Anas strepera) e população invernante de milhafre-real (Milvus milvus). 

Durante a Primavera, as espécies com maior número de contactos e de indivíduos detectados foram o 
trigueirão (Miliaria calandra), a calhandra-real (Melanocorypha calandra), a fuinha-dos-juncos (Cisticola 
juncidis) e as espécies cotovia-de-poupa (Galerida cristata) e cotovia-escura (Galerida theklae). No Inverno, 
registou-se um elevado número de contactos de petinha-dos-prados (Anthus pratensis) e também de 
trigueirão, mas o maior número de indivíduos registados pertenceu às espécies tarambola-dourada 
(Pluvialis apricaria) e abibe (Vanellus vanellus).  

4.1.1.1. Abundância relativa e riqueza específicaAbundância relativa e riqueza específicaAbundância relativa e riqueza específicaAbundância relativa e riqueza específica    

A amostragem sistemática permitiu determinar as quadrículas (pontos de amostragem) com maior 
número médio (Primavera) ou total (Inverno) de indivíduos e de espécies, e também concluir sobre a 
ocorrência e distribuição das espécies estepárias e/ou associadas a habitats abertos, em ambas as épocas 
fenológicas amostradas na área de campo aberto da ZPE de Castro Verde. 

4.1.1.1.1. PrimaveraPrimaveraPrimaveraPrimavera    

Através da análise dos parâmetros de abundância relativa e riqueza específica da época de Primavera, 
verifica-se que existem algumas zonas de maior concentração de indivíduos e de espécies na área 
amostrada e as quadrículas referentes aos valores mais elevados de ambos os parâmetros são 
parcialmente coincidentes. 

As 12 quadrículas para as quais se registou um maior número médio de indivíduos (entre 14 a 28,5 
indivíduos) localizam-se dispersamente pela área de pesudo-estepe da ZPE de Castro Verde (Figura 6):  

• 6 quadrículas a Noroeste do IP2, próximas do Carregueiro (Monte Barriga e marco geodésico 
da Amendoeira), Almeirim (Penedo da Rola, Monte das Fontaínhas e Gregórios) e da Estação de 
Casével (Rinfeixe); 

• 6 quadrículas a Sudeste do IP2, próximas de Entradas (marco geodésico dos Chaparreiros, 
Courelas e Monte do Montel), São Marcos da Ataboeira (Centeais), Galeguinha (Monte Novo 
da Ponte) e João Serra (Boisão). 

Em ambas as áreas, os pontos realizados nestas quadrículas caracterizam-se pela presença de manchas 
de montados abertos com cereal e/ou pousio, culturas de cereal e pousios.  

Os valores elevados destas quadrículas estão essencialmente relacionados com a presença de bandos de 
grandes dimensões de pardais (Passer domesticus) e pardais-espanhóis (Passer hispaniolensis) (por 
exemplo, 40 indivíduos na quadrícula de Courelas).  

O maior número de espécies foi também registado em 12 quadrículas, com 7 a 9 espécies (Figura 7), 
sendo que 4 correspondem também a quadrículas com maior abundância de indivíduos:  
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• 6 quadrículas a Noroeste do IP2, próximas de Entradas (Quinta da Zorra), Carregueiro (marco 
geodésico da Malhadinha e marco geodésico da Amendoeira), Almeirim (Costa e Gregórios) e 
da Estação de Casével (Rinfeixe); 

• 6 quadrículas a Sudeste do IP2, próximas de Entradas (Sarnica e Monte do Montel), Geraldos 
(Outeiro, Outeiro Novo e Zambujal) e Viseus. 

Os pontos realizados nestas quadrículas caracterizam-se pela presença de diversos biótopos (manchas 
de montados abertos com cereal e/ou pousio, culturas de cereal, pousios, pousios com matos, 
montados abertos com florestação e matos, etc), o que permite a ocorrência de um maior número de 
espécies com diversas preferências de habitat. 

As variações da abundância e riqueza específica registadas ao longo das 2 campanhas de amostragem 
sistemática da época de Primavera podem ser observadas nas Figura 99 a Figura 102 – Anexo V.  

 

Figura 6 – Número médio de indivíduos de todas as espécies detectadas por quadrícula 1x1km durante a 
Primavera, através da amostragem sistemática, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 7 – Número médio de espécies detectadas por quadrícula 1x1km durante a Primavera, através da 
amostragem sistemática, na ZPE de Castro Verde.  

 

4.1.1.1.2. InvernoInvernoInvernoInverno    

A análise dos mesmos parâmetros para a época de Inverno revela um aumento significativo do número 
de indivíduos detectado por quadrícula nesta época do ano (de um máximo de 28,5 indivíduos na 
Primavera para 616 indivíduos no Inverno), devido à presença de várias espécies invernantes de 
características gregárias. Os dados obtidos também indicam uma maior abundância de aves na área a 
Noroeste do IP2 e uma maior riqueza específica essencialmente no extremo Noroeste da área de 
pseudo-estepe da ZPE (zona do Carregueiro).  

Como referido, as 19 quadrículas para as quais se registou um maior número médio de indivíduos (entre 
150 e 616 indivíduos) localizam-se especialmente na área Noroeste do IP2 da ZPE de Castro Verde 
(Figura 8):  
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• 12 quadrículas a Noroeste do IP2, próximas do Carregueiro (Bempostinha e Monte da Torre,), 
Almeirim (Monte Mourão e Reguengo), Alcarias (Álamo), Entradas (Pombeiros, Montes das 
Fontes Barbas Velho, Monte do Torrejão e Quintinha), Estação de Casével (marco geodésico do 
Monte do Cerro 2º) e Albernoa (Malhada da Vaca e Vale Fanado). 

• 7 quadrículas a Sudeste do IP2, próximas de Entradas (Monte da Nobre e Monte Novo das 
Alturas), São Marcos da Ataboeira (Monte do Trigo) e Corte Pequena (Horta do Tio Luís). 

A elevada abundância nestas quadrículas explica-se pela presença de bandos de centenas de tarambolas-
douradas (Pluvialis apricaria) ou de várias dezenas de abibes (Vanellus vanellus), trigueirões (Miliaria 
calandra), calhandras-reais (Melanocorypha calandra) e lavercas (Alauda arvensis). 

Em ambas as áreas de elevada abundância, os pontos realizados nestas quadrículas caracterizam-se, 
essencialmente, pela presença de culturas jovens de cereal e/ou pousios, que disponibilizam, 
provavelmente, maior quantidade de alimento durante o Inverno.  

O maior número de espécies foi detectado em 20 quadrículas, com 11 a 15 espécies (Figura 9), 
distribuídas pelas zonas limítrofes da área de pseudo-estepe, quer no Norte quer no Sul da ZPE:  

• 11 quadrículas a Noroeste do IP2, próximas do Carregueiro (Bempostinha, Minhotinha, marco 
geodésico da Malhadinha, Monte do Gavião, Monte da Lapa, Poço da Bomba, Monte Barriga e 
Pombeiros); 

• 9 quadrículas a Sudeste do IP2, próximas de Castro Verde (Vale Gonçalo), Geraldos (Zambujal), 
Namorados (Beguina e Cabeças), Corte Pequena (Vale das Covas e Chanquina) e Penilhos 
(Monte Corvo e Monte Novo das Fontainhas) e Figueirinha; 

A presença de pousios, culturas jovens de cereal e montados abertos com pousio caracteriza estes 
pontos com maior riqueza específica. 
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Figura 8 – Número total de indivíduos de todas as espécies detectadas por quadrícula 1x1km durante o Inverno, 
através da amostragem sistemática, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 9 – Número total de espécies detectadas por quadrícula 1x1km durante o Inverno, através da amostragem 
sistemática, na ZPE de Castro Verde. 

 

4.1.2. AAAANÁLISE POR ESPÉCIENÁLISE POR ESPÉCIENÁLISE POR ESPÉCIENÁLISE POR ESPÉCIE    

Como foi referido, efectuou-se uma análise particular para 20 espécies estepárias e/ou associadas a 
habitats abertos ocorrentes na ZPE de Castro Verde. No Quadro 6, apresenta-se para cada espécie o 
número de contactos e de indivíduos detectados e o número de quadrículas (ou pontos de amostragem) 
em que foram registadas em ambas as épocas fenológicas. 
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Quadro 6 – Número de contactos e número de indivíduos detectados, número de quadrículas (ou pontos de amostragem) em que ocorreram e referência às espécies 
para as quais foram calculadas estimativas populacionais (EP), para ambas as épocas fenológicas.  

Espécie 

Primavera Inverno 
Contactos Indivíduos Quadrículas 

EP 
Contactos Indivíduos Quadrículas 

EP 
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Perdiz Alectoris rufa 112 2,4 155 2,6 93 23,3 x  79 2,1 129 0,7 66 16,9 x 

Codorniz Coturnix coturnix 127 2,7 127 2,1 109 27,3 x 1 0,0 1 0,0 1 0,3   

Sisão Tetrax tetrax 155 3,3 168 2,8 111 27,8 x 3 0,1 27 0,2 3 0,8   

Alcaravão Burhinus oedicnemus 20 0,4 29 0,5 20 5,0   3 0,1 56 0,3 3 0,8   

Tarambola-dourada Pluvialis apricaria - - - - - -   144 3,8 4135 23,2 110 28,2 x 

Abibe Vanellus vanellus - - - - - -   263 7,0 2480 13,9 168 43,1 x 

Rolieiro Coracias garrulus 7 0,2 9 0,2 7 1,8   - - - - - -   

Poupa Upupa epops 45 1,0 51 0,9 38 9,5 x 27 0,7 29 0,2 22 5,6 x 

Calhandra-real Melanocorypha calandra 512 11,0 621 10,5 171 42,8 x 109 2,9 926 5,2 69 17,7 x 

Calhandrinha Calandrella brachydactyla 58 1,2 63 1,1 43 10,8 x - - - - - -   

Cotovia-de-poupa e 
cotovia-escura 

Galerida spp. 388 8,3 461 7,8 197 49,3 x 122 3,2 172 1,0 89 22,8 x 

Laverca Alauda arvensis - - - - - -   292 7,8 1430 8,0 187 47,9 x 

Petinha-dos-campos Anthus campestris 16 0,3 16 0,3 14 3,5   - - - - - -   

Petinha-dos-prados Anthus pratensis - - - - - -   565 15,0 1499 8,4 294 75,4 x 

Alvéola-branca Motacilla alba - - - - - -   170 4,5 257 1,4 130 33,3 x 

Cartaxo Saxicola torquata 137 2,9 159 2,7 91 22,8 x 112 3,0 128 0,7 93 23,8 x 

Chasco-ruivo Oenanthe hispanica 25 0,5 25 0,4 17 4,3 x - - - - - -   

Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis 444 9,5 451 7,6 228 57,0 x 98 2,6 107 0,6 76 19,5 x 

Picanço-real Lanius meridionalis 36 0,8 36 0,6 31 7,8 x 61 1,6 63 0,4 57 14,6 x 

Trigueirão Miliaria calandra 1605 34,4 1804 30,4 377 94,3 x 637 16,9 2075 11,7 301 77,2 x 

Total 4665  5933   400   3762   17809   390     
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Entre todas as espécies registadas nos pontos de amostragem sistemática, as espécies com maior 
número de contactos e de indivíduos foram algumas das espécies consideradas nesta análise particular:  

• O trigueirão, a calhandra-real, fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis) e as espécies de cotovia 
(cotovia-de-poupa e cotovia-escura), durante a Primavera; 

• O trigueirão, a petinha-dos-prados (Anthus pratensis), a laverca e o abibe, durante o Inverno, 
sendo que para a tarambola-dourada o menor número de contactos correspondeu a um 
elevado número de indivíduos. 

Relativamente à percentagem de quadrículas onde as espécies foram registadas, aquelas que têm uma 
distribuição relativamente mais vasta na área de pseudo-estepe da ZPE foram exactamente as espécies 
para as quais se obteve um maior número de contactos e/ou indivíduos. A petinha-dos-campos, o 
chasco-ruivo e o rolieiro, estão presentes na área de estudo apenas no período estival, em número 
reduzido e com menor distribuição. Quase todas as espécies residentes revelaram uma diminuição da 
sua área de distribuição entre a Primavera e o Inverno, contudo, o cartaxo e o picanço-real foram as 
únicas registadas num maior número de quadrículas durante a época fria. 

4.1.2.1. AAAAbundância bundância bundância bundância média média média média por pontopor pontopor pontopor ponto    em ambas as épocas fenológicasem ambas as épocas fenológicasem ambas as épocas fenológicasem ambas as épocas fenológicas    

As 20 espécies estudadas foram também analisadas em termos de número médio de casais e/ou 
indivíduos por ponto por campanha de amostragem, nas duas época fenológica. Esta abundância média é 
retratada no Quadro 7.  

Quadro 7 – Abundância média por ponto das espécies consideradas em ambas as épocas fenológicas. O número 
de indivíduos na Primavera corresponde ao número máximo de indivíduos observado por ponto por campanha. 

Espécie 

Primavera Inverno 

N.º casais N.º ind. N.º ind. 

Perdiz Alectoris rufa 0,255 0,365 0,331 

Codorniz Coturnix coturnix 0,298 0,308 - 

Sisão Tetrax tetrax 0,318 ♂ 0,378 0,069 

Alcaravão Burhinus oedicnemus - 0,073 0,144 

Tarambola-dourada Pluvialis apricaria - - 10,603 

Abibe Vanellus vanellus - - 6,359 

Rolieiro Coracias garrulus - 0,023 - 

Poupa Upupa epops 0,100 0,120 0,074 

Calhandra-real Melanocorypha calandra 0,925 1,120 2,374 

Calhandrinha Calandrella brachydactyla 0,128 - - 

Cotovia-de-poupa e 
cotovia-escura 

Galerida spp. 0,718 0,910 0,441 

Laverca Alauda arvensis - - 3,667 

Petinha-dos-campos Anthus campestris - 0,038 - 

Petinha-dos-prados Anthus pratensis - - 3,844 
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Espécie 

Primavera Inverno 

N.º casais N.º ind. N.º ind. 

Alvéola-branca Motacilla alba - - 0,659 

Cartaxo Saxicola torquata 0,245 0,340 0,328 

Chasco-ruivo Oenanthe hispanica 0,045 - - 

Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis 0,788 0,843 0,274 

Picanço-real Lanius meridionalis 0,080 0,080 0,162 

Trigueirão Miliaria calandra 2,123 2,995 5,321 

 

São de assinalar os valores de abundância média do trigueirão e de calhandra-real durante a Primavera, 
com 2,1 e 0,93 casais por ponto de amostragem, respectivamente, e a abundância média de tarambola-
dourada e de abibe, durante o Inverno, com 10,6 e 6,4 indivíduos por ponto, respectivamente.  

Da comparação da abundância das espécies residentes entre épocas fenológicas transparece: 

• a estabilibilidade da abundância por ponto de perdiz (Alectoris rufa) e cartaxo (Saxicola torquata);  

• o aumento significativo do número médio de trigueirões e calhandras-reais por ponto no 
Inverno, que formam bandos com dezenas ou centenas de indivíduos nesta época; 

• a diminuição significativa do número de sisões (Tetrax tetrax) por ponto no Inverno, que é 
explicada pela desadequabilidade do método de amostragem desta espécie neste período do 
ano, devido ao seu comportamento mais disperto e à ausência de actividade vocal.    

4.1.2.2. Estimativas de densidadeEstimativas de densidadeEstimativas de densidadeEstimativas de densidade    e populacioe populacioe populacioe populacionais nais nais nais em ambas as épocas fenológicasem ambas as épocas fenológicasem ambas as épocas fenológicasem ambas as épocas fenológicas    

O tratamento dos resultados obtidos pelo método das distâncias permitiu estimar uma taxa de 
detectabilidade por grupo de espécies definidas na metodologia. Seguidamente, esta taxa foi utilizada 
para estimar a densidade de casais/indivíduos e a abundância populacional das espécies estepárias e/ou 
associadas a habitats abertos em ambas as épocas fenológicas, para as quais se registou um número de 
contactos suficiente para efectuar uma estimativa fiável, bem como os respectivos intervalos de 
confiança (95%). A abundância populacional destas espécies foi estimada para a área de pseudo-estepe 
referida por Triosphera (2010) (57707 ha). Os resultados são apresentados no  

Quadro 8.  

Segundo o método de Estimativa por Distâncias e para a época de Primavera, as espécies para as quais 
se estimou um maior número de casais na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde foram o 
trigueirão (31996 casais) e a calhandra-real (16151 casais). O trigueirão apresentou a estimativa 
populacional mais precisa, pois o coeficiente de variação é reduzido (6,7%). A estimativa do número de 
casais das espécies cotovia-de-poupa e cotovia-escura, registadas apenas como Galerida spp., também foi 
elevada (17272 casais). 

Durante a época de Inverno, a petinha-dos-prados e o trigueirão foram as espécies mais abundantes na 
área de pseudo-estepe da ZPE, com populações estimadas em 103544 e 98246 indivíduos, 
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respectivamente, sendo também as estimativas mais precisas para esta época. A laverca apresenta 
também uma abundância elevada, com uma população estimada em 92787 indivíduos. 

Relativamente à variação das estimativas da dimensão da população das espécies residentes entre ambas 
as épocas, destaca-se que as estimativas das populações de perdiz, calhandra-real, cotovia-de-poupa 
(Galerida cristata) /cotovia-escura (Galerida theklae) e fuinha-dos-juncos diminuiram significativamente no 
Inverno, representando 29% da dimensão total destas espécies estimada para a Primavera. Esta 
diminuição poderá não ser autêntica e resultar da menor conspicuidade destas espécies, pois produzem 
um menor número de vocalizações (cantos e chamamentos) durante o Inverno, o que dificulta a sua 
detecção. No entanto, a diminuição mais acentuada da população de fuinha-dos-juncos, pode também 
estar relacionada com a sensibilidade da espécie ao frio (Elias et al., 1998).  

A população estimada de picanço-real (Lanius meridionalis) foi semelhante nas duas épocas.  

As estimativas populacionais do cartaxo e de trigueirão foram significativamente mais elevadas durante o 
Inverno, o que é explicado pela invernada de indivíduos na região de Castro Verde provenientes de 
outras regiões da Europa (Elias et al., 1998). 
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Quadro 8 – Estimativas de densidade e dimensão populacional (número de casais/indivíduos) das espécies estepárias e/ou associadas a habitats abertos na área de 
pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, efectuadas através da amostragem por distâncias (Distance). As estimativas correspondem a número de casais na Primavera e 

número de indivíduos no Inverno. Funções usadas na modelação das funções de detecção (HR – Hazard-rate; HN – Half-normal; UN – Uniform); 
^
D - estimativa da 

densidade da população na área de estudo, expressa em número de casais/indivíduos por hectar; CV (%) – Coeficiente de variação, em percentagem; IC 95% - Intervalo 

de confiança de 95%; 
^
N  - estimativa do tamanho da população (número de casais/indivíduos) na área de estudo. 

G
ru

p
o
 

F
u
n
çã

o
 

Espécie 

Primavera (número de casais) Inverno (número de indivíduos) 

^
D  IC 95% (

^
D ) 

CV (%) ^
N  IC 95% (

^
N ) 

^
D  IC 95% (

^
D ) 

CV (%) ^
N  IC 95% (

^
N ) 

B UN Perdiz Alectoris rufa 0,1507 0,0910-0,2494 25,98 8695 5253-14390 0,0886 0,0534-0,1471 26,08 5114 3080-8491 

C UN Codorniz Coturnix coturnix 0,0309 0,0260-0,0367 8,77 1783 1501-2117 - - - - - 

J UN Sisão Tetrax tetrax 0,0363 0,0295-0,0446 10,53 2092 1702-2571 - - - - - 

M UN Tarambola-dourada Pluvialis apricaria - - - - - 1,4106 0,8004-2,4859 29,42 81401 46189-143454 

K UN Abibe Vanellus vanellus - - - - - 0,7706 0,5437-1,0921 17,90 44468 31376-63022 

F UN Poupa Upupa epops 0,0198 0,0127-0,0308 22,54 1141 734-1775 0,0150 0,0081-0,0278 32,23 864 465-1604 

G UN Calhandra-real Melanocorypha calandra 0,2799 0,1818-0,3334 15,59 16151 10492-19241 0,2302 0,1472-0,3598 23,02 13281 8495-20763 

A HN Calhandrinha Calandrella brachydactyla 0,1551 0,0883-0,2725 29,16 8952 5096-15725 - - - - - 

E UN 
Cotovia-de-poupa 
e cotovia-escura 

Galerida spp. 0,2993 0,2317-0,3866 13,09 17272 13372-22311 0,1371 0,0989-0,1900 16,73 7909 5704-10965 

N UN Laverca Alauda arvensis - - - - - 1,6079 1,2657-2,0425 12,24 92787 73040-117867 

I HR/UN Cartaxo Saxicola torquata 0,0412 0,0222-0,0764 32,15 2379 1283-4411 0,1829 0,1326-0,2523 16,45 10553 7649-14558 

L UN Petinha-dos-prados Anthus pratensis - - - - - 1,7943 1,4787-2,1774 9,89 103544 85331-125651 

O UN Alvéola-branca Motacilla alba - - - - - 0,4971 0,4013-0,6157 10,93 28684 23159-35527 

F UN Chasco-ruivo Oenanthe hispanica 0,0138 0,0077-0,0250 30,53 799 442-1444 - - - - - 

D HN/HR Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis 0,1801 0,1501-0,2162 9,31 10395 8660-12477 0,0644 0,0435-0,0953 20,10 3714 2508-5498 

F UN Picanço-real Lanius meridionalis 0,0158 0,0098-0,0257 24,74 913 563-1481 0,0337 0,0202-0,0564 26,47 1945 1163-3253 



 
 

 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final      51/232 

Mod.086.06 

G
ru

p
o
 

F
u
n
çã

o
 

Espécie 

Primavera (número de casais) Inverno (número de indivíduos) 

^
D  IC 95% (

^
D ) 

CV (%) ^
N  IC 95% (

^
N ) 

^
D  IC 95% (

^
D ) 

CV (%) ^
N  IC 95% (

^
N ) 

H UN Trigueirão Miliaria calandra 0,5545 0,4866-0,6318 6,66 31996 28080-36458 1,7025 1,4242-2,0351 9,12 98246 82186-117440 
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4.1.2.2.1. Evolução das populações Evolução das populações Evolução das populações Evolução das populações comparativamente à Pcomparativamente à Pcomparativamente à Pcomparativamente à Primavera de 2006rimavera de 2006rimavera de 2006rimavera de 2006    

O estudo de Moreira et al. (2007) realizado na Primavera de 2006 permitiu efectuar comparações com 
os resultados obtidos na presente Primavera (2010), ao nível da área de distribuição, abundância média 
por ponto e estimativa populacional para a área de pseudo-estepe e, assim, compreender a evolução das 
populações residentes e estivais nesta época fenológica na ZPE de Castro Verde. Os resultados obtidos 
nos dois estudos apresentam-se no Quadro 9. 

Os resultados de Moreira et al. (2007) indicam que o trigueirão, a calhandra-real, o sisão e as cotovias 
foram as espécies mais abundantes por ponto na área amostrada e que a fuinha-dos-juncos tinha uma 
abundância média bastante reduzida. Comparativamente ao presente trabalho, as espécies mais 
abundantes actualmente são sensivelmente as mesmas (trigueirão, calhandra-real e fuinha-dos-juncos) 
mas a abundância média de trigueirão, calhandra-real, cotovias, codorniz e fuinha-dos-juncos aumentou 
significativamente, especialmente a referente à última espécie, que se tornou a terceira espécie com 
maior número de indivíduos por ponto. A abundância média de calhandrinha (Calandrella brachydactyla), 
chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), alcaravão (Burhinus oedicnemus) e petinha-dos-campos (Anthus 
campestris) por ponto manteve-se relativamente constante. Não se detectou o decréscimo acentuado da 
abundância média por ponto de qualquer espécie. 

Relativamente às áreas de distribuição, as espécies mais abundantes em 2006 e 2010 estão actualmente 
representadas num maior número de quadrículas do que na Primavera de 2006, com excepção do sisão 
que manteve a sua distribuição. Refere-se ainda que, apesar da abundância se ter mantido constante, o 
número de quadrículas em que foi detectada a presença de alcaravão, a petinha-dos-campos e o chasco-
ruivo diminuiu.  

De forma a ser possível efectuar comparações com as estimativas populacionais obtidas por Moreira et 
al. (2007) para a Primavera de 2006, aplicou-se igualmente o Método de Contagem Directa e as 
estimativas populacionais determinadas pelo Método das Distâncias foram recalculadas para a área de 
pseudo-estepe considerada pelos mesmos autores (55490 ha), relativa aos limites da ZPE sem as áreas 
de alargamento.  

A comparação dos resultados das estimativas populacionais obtidos através das Estimativas por 
Distâncias e pelo Método de Contagem Directa evidencia algumas diferenças expressivas nas estimativas 
populacionais das espécies entre a Primavera de 2006 e a Primavera de 2010, como por exemplo: sisão, 
calhandra, calhandrinha, fuinha-dos-juncos e trigueirão. Estas diferenças verificam-se também quando se 
comparam os dados obtidos nesta monitorização com outros trabalhos efectuados na área de estudo. 

As desigualdades entre as estimativas efectuadas pelos vários métodos estão maioritariamente 
relacionadas com: 

• Os métodos de análise dos dados recolhidos: na metodologia por distâncias (Distance), a 
estimativa populacional é ponderada pela função de detecção das espécies, e, portanto, mais 
precisa, sendo calculada com base no número médio de indivíduos detectado por ponto. A 
metodologia por contagem directa do número de casais/indivíduos por ponto (executada por 
Moreira et al., 2007) efectua a estimativa através do número máximo de casais/indivíduos por 
quadrícula, o que distancía os valores obtidos pelas duas metodologias. Por outro lado, quando 
a detecção de uma espécie não é constante para o raio de 125m do buffer de amostragem, e, 
portanto, inferior a 100% (por exemplo, aves pequenas, pouco vocais e pouco móveis são mais 
facilmente detectadas a menores distâncias), a estimativa do número de efectivos 
(casais/indivíduos) é corrigida com o número de aves que não estão a ser detectadas nos 
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pontos de amostragem. No caso das espécies com detectabilidade de 100% (por exemplo, aves 
grandes, muito vocais e muito móveis que são detectadas a qualquer distância), estes 
pressupostos resultam num distanciamento natural dos valores da estimativa por distâncias em 
relação aos obtidos pela estimativa por contagem directa do número de casais/indivíduos por 
ponto de amostragem; 

• As estimativas populacionais de Moreira et al. (2007) reflectem a influência da seca nas 
populações avifaunísticas da região, uma vez que o trabalho de campo foi realizado na 
Primavera do ano 2006, correspondente ao ano seguinte à seca mais rigorosa dos últimos 60 
anos em Portugal. Em 2005, a precipitação na região correspondeu a apenas 40% de um ano 
normal, o que resultou em culturas agrícolas pobres, especialmente as de sequeiro, em que o 
rendimento cerealífero foi muito baixo. Este facto é relevante para as populações de espécies 
residentes, em particular aquelas associadas à presença de água, com destaque para a fuinha-
dos-juncos (Cisticola juncidis) (Hilton, 2006; Martins et al., 2009); 

• Em 2010, o esforço de amostragem foi superior, dado que foram realizadas duas visitas aos 
pontos de amostragem em Abril e Maio. Este facto permitiu abarcar um período mais alargado 
do ciclo reprodutor, aumentando a probabilidade de amostrar o pico de actividade de 
diferentes espécies. Assim, o maior esforço de amostragem de 2010 aumentou a probabilidade 
de detecção dos indivíduos presentes, face a 2006; 

• Na amostragem de 2010, todos os pontos de amostragem foram visitados, pelo menos numa 
das amostragens, durante o período da manhã, o que não sucedeu na amostragem de 2006. 
Este é o período de maior actividade e conspicidade das aves, pelo que este facto também 
potenciou a probabilidade de detecção das aves presentes na área amostrada; 

• Os pontos de amostragem foram relativamente diferentes entre 2006 e 2010, dado que em 
2010 foram incorporadas novas área de censo (áreas de alargamento, Oeste da A2 e zona 
Nordeste da ZPE). À partida não se espera que estas áreas tenham valores de abundância de 
espécies estepárias superior, dado que se situam em área limítrofes da ZPE ou em áreas mais 
fragmentadas e com menor disponibilidade de biótopos pseudo-estepários. 
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Quadro 9 – Distribuição relativa (% quadrículas de ocorrência), abundância média por ponto e dimensão populacional das espécies estepárias e/ou associadas a habitats 
abertos na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, anterior à contemplação das áreas de alargamento (55490ha). Nos dados referentes à Primavera de 2010, o 
número de indivíduos corresponde ao número máximo de indivíduos observado por ponto por campanha. Estimativas populacionais calculadas através da metodologia 

por distâncias (Distance) e por contagem directa (MCD). 
^
N C – Número de casais. 

^
N  I – Número de indivíduos. 

Espécie 

% Quadrículas Abundância Estimativas populacionais 

% 
Moreira 
et al. 

(2007) 

N.º 
casais 

N.º 
ind. 

Moreira et al. 
(2007) 

Distance MCD Costa et 
al. 

(2003) 

Silva 
et al. 

(2006) ^
N C IC 95% (

^
N C) ^

N C 
^
N I 

Moreira et al. (2007) 

N.º 
casais 

N.º 
ind. 

^
N C IC 95% (

^
N C) 

^
N C 

^
N C 

Perdiz Alectoris rufa 23,3 10,0 - 0,365 - 0,133 8361 5051-13838 2884 4100 
1511 
ind. 

1022-2000   

Codorniz Coturnix coturnix 27,3 6,6 - 0,308 - 0,082 1714 1443-2036 3365 3478 
930 
ind. 

553-1307   

Sisão Tetrax tetrax 27,8 27,6 0,318♂ - 0,371♂ - 2012 1637-2473 3591♂ - 4213♂ 3402-5025 360-2400 3340♂ 

Alcaravão Burhinus oedicnemus 5,0 6,4 - 0,073 - 0,087 - - - - - - - - 

Poupa Upupa epops 9,5 6,1 - 0,120 - 0,077 1097 706-1707 1131 1357 
872 
ind. 

485-1258 - - 

Calhandra-real Melanocorypha calandra 42,8 29,4 0,925 - 0,542 - 15531 10089-18501 10462 - 6160 4910-7410 400-8500 - 

Calhandrinha Calandrella brachydactyla 10,8 9,7 0,128 - 0,128 - 8608 4901-15121 1442 - 1453 939-1966 - - 

Cotovia-de-poupa 
e cotovia-escura 

Galerida spp. 49,3 28,9 0,718 - 0,329 - 16609 12858-21454 8115 - 3734 3031-4437 - - 

Petinha-dos-campos Anthus campestris 3,5 5,4 - 0,038 - 0,041 - - - - - - - - 

Cartaxo Saxicola torquata 22,8 14,8 0,245 - 0,136 - 2287 1233-4242 2771 - 1540 1122-1958 - - 

Chasco-ruivo Oenanthe hispanica 4,3 5,1 0,045 - 0,049  768 425-1389 509 - 552 302-802 - - 

Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis 57,0 11,3 0,788 - 0,115 - 9995 8327-11997 8907 - 1308 931-1684 - - 
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Trigueirão Miliaria calandra 94,3 78,3 2,123 - 1,425 - 30766 27001-35057 24006 - 16185 14852-17519 - - 
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4.1.2.3. Biótopos de ocorrênciaBiótopos de ocorrênciaBiótopos de ocorrênciaBiótopos de ocorrência    

Nas Figura 95 e Figura 96 do Anexo III é apresentada a representatividades dos biótopos nos pontos de 
amostragem sistemática efectuados durante a Primavera e Inverno. Em ambos os períodos estudados, o 
pousio foi o biótopo mais representado na área amostrada, sendo o biótopo dominante em mais de 
metade da área amostrada. Em seguida, os biótopos dominantes foram a seara (Primavera) e a cultura 
jovem de cereal (Inverno) e o montado com pousio no subcoberto.  

A partir das observações das espécies estepárias e/ou associadas a habitats abertos, efectuou-se uma 
análise dos biótopos com maior influência na abundância das espécies durante a Primavera e Inverno. Os 
resultados são apresentados no Quadro 10 para as espécies com número de contactos suficiente para 
efectuar a análise e serão analisados para cada espécie nos capítulos seguintes.  

Como seria de esperar devido às características das espécies estudadas, a presença de pousios influencia 
positivamente a abundância da maioria das espécies na Primavera e no Inverno, bem como a presença de 
searas influencia a abundância na Primavera e as culturas jovens de cereal no Inverno. È evidente 
também a influência positiva dos montados com subcoberto de seara na abundância de várias espécies 
durante a Primavera e dos pousios com matos durante o Inverno. Destaca-se ainda a influência negativa 
das florestações e dos montados com cultura jovem de cereal na abundância de algumas espécies 
durante o Inverno. 

Quadro 10 – Influência dos biótopos na abundância das espécies durante a Primavera e Inverno na ZPE de Castro 
Verde. Resumo dos resultados dos Modelos Lineares Generalizados. Influência positiva (+) ou negativa (-) e 

respectivos níveis de significância (. p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001). Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – 
Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem 
de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – Montado com cultura jovem de cereal. Nota: A abundância de perdiz 

durante a Primavera e de poupa durante o Inverno não é influenciada pela presença dos principais biótopos 
presentes na área de amostragem.   

Espécie 
Primavera Inverno 

S P L F M MdS MdP CJ P PM F MdCJ MdP 

Perdiz 
Alectoris rufa 

                
- 
* 

        

Codorniz 
Coturnix coturnix 

+  
*** 

        
+  
** 

              

Sisão 
Tetrax tetrax 

  
+ 

*** 
                      

Tarambola-dourada 
Pluvialis apricaria 

              
+ 

*** 
+ 

*** 
- 

*** 
- 

*** 
- 

*** 
+ 
** 

Abibe 
Vanellus vanellus 

                  
+ 
* 

      

Poupa 
Upupa epops 

            
+ 

*** 
            

Calhandra-real 
Melanocorypha calandra 

+ 
* 

+ 
*** 

+ 
*** 

    
- 
. 

- 
** 

+ 
*** 

+ 
* 

- 
*** 

  
- 

*** 
  

Calhandrinha 
Calandrella brachydactyla 

  
+ 
** 

+ 
*** 

                    

Cotovia-de-poupa  
e cotovia-escura 
Galerida spp. 

  
+ 

*** 
    

+ 
*** 

+ 
** 

  
- 
* 

  
+ 

*** 
      

Laverca 
Alauda arvensis 

              
+ 

*** 
+ 

*** 
+ 

*** 
  

+ 
*** 

  



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 57/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

Espécie 
Primavera Inverno 

S P L F M MdS MdP CJ P PM F MdCJ MdP 

Petinha-dos-prados 
Anthus pratensis 

              
+ 

*** 
+ 

*** 
      

- 
*** 

Alvéola-branca 
Motacilla alba 

              
- 

*** 
- 
* 

- 
** 

- 
* 

- 
* 

  

Cartaxo 
Saxicola torquata 

  
- 

*** 
  

+ 
** 

          
+ 
** 

      

Chasco-ruivo 
Oenanthe hispanica 

- 
. 

                        

Fuinha-dos-juncos 
Cisticola juncidis 

+ 
*** 

        
+ 

*** 
- 
. 

+ 
** 

      
+ 

*** 
  

Picanço-real 
Lanius meridionalis 

      
+ 
* 

+ 
*** 

        
+ 
** 

    
- 
. 

Trigueirão 
Miliaria calandra 

+ 
*** 

        
+ 

*** 
  

+ 
*** 

+ 
*** 

+ 
*** 

+ 
*** 

+ 
*** 

+ 
*** 

 

Seguidamente, apresentam-se os resultados obtidos durante as campanhas de amostragem sistemática 
de Primavera e Inverno para as espécies estepárias e/ou associadas a habitats abertos, quanto à 
distribuição e abundância relativa e aos biótopos que melhor explicam os padrões observados. Estes 
resultados também são comparados com o estudo efectuado na Primavera de 2006 por Moreira et al. 
(2007) e outros estudos relevantes.  

Ressalva-se que a abundância relativa mapeada se refere ao número médio de indivíduos obtidos por 
quadrícula por espécie para as 2 campanhas da Primavera, que as estimativas de densidade só são 
referidas para as espécies em que o valor estimado é fiável (coeficiente de variação menor que 40%) e 
que a estimativa populacional do número de casais/indivíduos por espécie é extrapolada para a área 
actual de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde (57707 ha).  
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4.1.2.4. Perdiz (Perdiz (Perdiz (Perdiz (Alectoris rufaAlectoris rufaAlectoris rufaAlectoris rufa))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a perdiz, em ambas as épocas fenológicas na 
área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 11. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas nas Figura 10 e Figura 11. 

Quadro 11 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Perdiz (Alectoris rufa) Primavera Inverno 

Número de contactos (%) 2,4 2,1 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 23,3 16,9 

Moreira et al. (2007) 10,0 - 

Abundância média por ponto 
Número de casais ou indivíduos 

0,255 casais 
0,365 ind. 

0,331 ind. 

Moreira et al. (2007) 0,133 ind. - 

 Densidade por hectar 

Número de casais ou indivíduos 0,1507 casais 0,0886 ind, 

IC 95% 0,0910-0,2494 0,0534-0,1471 

CV (%) 25,98 26,08 

Estimativa populacional 

Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de casais ou indivíduos 8695 casais 5114 ind. 

IC 95% 5253-14390 3080-8491 

Área 
pseudo-estepe 

55490 ha 

Número de casais 8361 - 

IC 95% 5051-13838 - 

Estimativa 
MCD 

Número de indivíduos 4100 - 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de indivíduos 1511 - 

IC 95% 1022-2000 - 

Influência dos biótopos 
Positiva   

Negativa  P* 

 

Em ambas as épocas, a sua distribuição é bastante dispersa pela área amostrada da ZPE, contudo, 
contraiu ligeiramente durante o Inverno. Este resultado está também associado a um descréscimo 
significativo na densidade de perdizes por hectare durante a Invernada, o que resultou numa diminuição 
da população estimada na ordem dos 29% em relação à população estimada para a Primavera (de 8695 
casais na Primavera para 5114 indivíduos no Inverno). O menor número de registos durante o Inverno 
pode estar relacionado com a menor conspicuidade da espécie devido ao menor número de 
vocalizações produzido nesta época, o que dificulta a sua detecção. 
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No entanto, a cada contacto obtido durante o Inverno está associado um maior número de indivíduos 
do que o registado durante a Primavera, uma vez que a espécie apresenta características gregárias 
durante o Inverno e forma casais apenas na época de reprodução. 

Segundo estudos efectuados em Portugal por vários autores (Catry et al., 2010), as perdizes colonizam 
habitats muito variados e demonstram uma clara preferência por áreas fragmentadas e são mais 
abundantes em zonas onde a agricultura é pouco intensiva, como por exemplo cultivos de sequeiro 
(especialmente cereal) alternados com área matos, pousios e bosques, onde se podem abrigar. 

Na área de pseudo-estepe da ZPE, a sua abundância na Primavera não parece ser influenciada por 
qualquer biótopo da área amostrada mas, durante o Inverno, parece estar negativamente relacionada 
com a representatividade de pousios na área amostrada. Este resultado é parcialmente contrariado por 
Elias et al. (1998), que refere que a espécie prefere pousios (e também montados, matos e orlas) 
durante o Inverno, contudo, o resultado obtido no presente estudo relativo à influência do habitat na 
abundância de perdiz no Inverno pode estar enviesado devido ao reduzido número de contactos obtido 
durante esta época.  

Comparativamente aos resultados obtidos para a Primavera de 2006 por Moreira et al. (2007), a actual 
área de distribuição da perdiz durante a Primavera é mais extensa, pois em 2006 esta espécie só foi 
registada em 10% das quadrículas amostradas, tendo sido revelada uma associação positiva entre a 
ocorrência de perdiz e a presença de montados de sobro e azinho e matagal, que proporcionam maior 
disponibilidade de abrigo e locais de reprodução. Considerando os resultados dos dois métodos de 
estimação da população para a mesma área de pseudo-estepe, o número de perdizes na Primavera de 
2010 (estimativa por distâncias - 8361 casais, estimativa por contagem directa – 4100 indivíduos) foi 
bastante superior à detectada em 2006 (estimativa por contagem directa - 1511 indivíduos). 
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Figura 10 – Distribuição e número médio de indivíduos de perdiz durante a Primavera, por quadrícula 1x1km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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Figura 11 – Distribuição e número total de indivíduos de perdiz durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.5. Codorniz (Codorniz (Codorniz (Codorniz (Coturnix coturCoturnix coturCoturnix coturCoturnix coturnixnixnixnix))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a codorniz, para a época de Primavera na área 
de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 12. A sua distribuição 
e abundância relativa por quadrícula são apresentadas na Figura 12. 

Quadro 12 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, MdS – Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – 

Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de 
cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

Codorniz (Coturnix coturnix) Primavera 

Número de contactos (%) 2,7 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 27,3 

Moreira et al. (2007) 6,6 

Abundância média por ponto 
Número de casais ou indivíduos 

0,298 casais 
0,308 ind. 

Moreira et al. (2007) 0,082 ind 

 Densidade por hectar 

Número de casais 0,0309 

IC 95% 0,0260-0,0367 

CV (%) 8,77 

Estimativa populacional 

Área  
pseudo-estepe  

57707 ha 

Número de casais 1783 

IC 95% 1501-2117 

Área  
pseudo-estepe  

55490 ha 

Número de casais 1714 

IC 95% 1443-2036 

Estimativa 
MCD 

Número de indivíduos 3478 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de indivíduos 930 

IC 95% 553-1307 

Influência dos biótopos 
Positiva 

S*** 
MdS ** 

Negativa  

 

A codorniz tem uma distribuição ampla mas dispersa pela área de pseudo-estepe da ZPE, ocorrendo em 
baixas densidades (0,03 casais/ha). O cálculo do efectivo populacional pela metodologia por distâncias 
permitiu estimar a presença de 1783 casais de codornizes para a área de pseudo-estepe (IC 95%=1443-
2036; CV=8,77%), sendo uma das estimativas mais precisas do modelo.  
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Refere-se ainda que esta espécie estival foi ouvida a 10 de Janeiro de 2011, próximo do Monte Barriga, 
durante uma amostragem de Inverno, o que indica a sua presença precoce nos locais de reprodução. 

A abundância de codorniz está positivamente relacionada com a representatividade de searas e de 
montado com subcoberto de seara na área de pseudo-estepe, pelo que a vasta distribuição da espécie 
pode ser explicada pela grande extensão destas culturas e montados na área considerada, estando em 
concordância com os resultados de Delgado & Moreira (2000) e Borralho et al. (1998) para o Baixo 
Alentejo.  

Comparativamente aos resultados obtidos para a Primavera de 2006 por Moreira et al. (2007), a actual 
área de distribuição da codorniz durante a Primavera é mais vasta. Em 2006, a espécie foi registada em 
apenas 6,6% das quadrículas amostradas, localizadas maioritariamente na zona Oeste da área de estudo, 
sendo que o efectivo populacional estimado pelos dois métodos para o presente ano de estudo (método 
por distâncias – 1714 casais, método de contagem directa – 3478 indivíduos) é bastante mais elevado do 
que o detectado para a Primavera de 2006 (método de contagem directa – 930 indivíduos). 

 

Figura 12 – Distribuição e número médio de indivíduos de codorniz durante a Primavera, por quadrícula 1x1km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.6. Sisão (Sisão (Sisão (Sisão (Tetrax tetraxTetrax tetraxTetrax tetraxTetrax tetrax))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para o sisão, em ambas as épocas fenológicas na 
área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 13. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas nas Figura 13 e Figura 14. 

Quadro 13 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. NE – Não foi possível estimar devido ao reduzido número de contactos. Biótopos: S – 

Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – Montado com seara, MdP – Montado com 
pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – Montado aberto com subcoberto de 

cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

Sisão (Tetrax tetrax) Primavera Inverno 

Número de contactos (%) 3,3 0,1 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 27,8 0,8 

Moreira et al. (2007) 27,6 - 

Abundância média por ponto 
Número de casais ou indivíduos 

0,318 ♂ 
0,365 ind. 

0,069 ind. 

Moreira et al. (2007) 0,371 ♂ - 

 Densidade por hectar 

Número de casais 0,0363 NE 

IC 95% 0,0295-0,0446 NE 

CV (%) 10,53 NE 

Estimativa populacional 

Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de casais 2092 NE 

IC 95% 1702-2571 NE 

Área 
pseudo-estepe 

55490 ha 

Número de casais 2012 - 

IC 95% 1637-2473 - 

Estimativa 
MCD 

Número de casais 3591 ♂ - 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de casais 4213 ♂ - 

IC 95% 3402-5025 - 

Costa et al. 
(2003) 

Número de casais 360-2400 - 

Silva et al. 
(2006) 

Número de casais 3340 ♂ - 

Influência dos biótopos 
Positiva P***  

Negativa   

 

O sisão tem uma distribuição ampla mas irregular durante a Primavera, mais concentrada na zona Oeste 
da pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde. A espécie obteve uma abundância média de 0,365 indivíduos 
por ponto e uma densidade associada de 0,036 casais por hectare. Moreira (1999) indica densidades de 
2,1 machos por 10 ha (0,210 machos/ha) só para os pousios da região de Castro Verde, referindo até 
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que se trata de um dos valores mais elevados conhecidos para a espécie a nível mundial. O cálculo do 
efectivo populacional pela metodologia por distâncias permitiu estimar a presença de 2092 casais de 
sisão para a área de pseudo-estepe durante a Primavera de 2010 (IC 95%=1702-2571; CV=10,53%). 
Assinala-se, no entanto, que a amostragem sistemática empregue no presente estudo não é a mais 
indicada para censar a população de sisão durante a Primavera, dado que apenas foram registadas as 
aves presentes num raio de 125m do ponto. 

No Inverno, a espécie foi apenas detectada em 3 quadrículas dispersas pelos extremos desta área, e, por 
isso, com uma reduzida abundância média por ponto (0,069 indivíduos/ponto).  

A diferença significativa entre as abundâncias de Primavera e Inverno estão provavelmente relacionadas 
com a desadequação do método utilizado para amostrar esta espécie durante o Inverno, uma vez que, 
nesta época, os sisões formam bandos grandes (compostos por machos, fêmeas e juvenis) que se 
deslocam frequentemente em busca de alimento (Elias et al., 1998), ao contrário do que acontece na 
Primavera, durante a qual os machos defendem um território (Silva & Pinto, 2006). Assim, o método 
pontual não é o ideal para censar esta espécie durante o Inverno, sendo mais adequado utilizar o 
método dos transectos, tal como efectuado por Silva & Pinto (2006) fora da época reprodutora. 

A abundância desta espécie na Primavera está positivamente relacionada com a representatividade de 
pousios na área de pseudo-estepe, pelo que a sua distribuição pode ser explicada pela extensão deste 
biótopo na área considerada. Esta dependencia é descrita por vários estudos efectuados no Alentejo 
(Faria & Rabaça, 2004; Moreira, 1999; Moreira et al., 2007), que demonstram a importância do estrato 
herbáceo (gramíneas) dos campos de pousio nos rituais de acasalamento e incubação dos ovos, em 
detrimento das zonas sobre-pastoreadas e recentemente lavradas. Moreira et al. (2007) refere ainda que 
a disponilidade de montados descresce a probabilidade de ocorrência da espécie na ZPE de Castro 
Verde, relação que não foi observada em 2010. 

Relativamente aos resultados obtidos por Moreira et al. (2007) durante a Primavera de 2006, a área de 
distribuição e abundância média de machos de sisão por ponto é semelhante, mas, tendo em conta a 
estimativa populacional para a mesma área de pseudo-estepe de ZPE de Castro Verde, o número de 
machos estimado (3591) foi inferior ao detectado em 2006 (4213). 

As estimativas do número de machos e do número de casais (2092 casais) obtidos para o presente ano 
de estudo assemelha-se, contudo, à estimativa de Silva et al. (2006), que indica a presença de 3340 
machos de sisão na região de Castro Verde, e está dentro do intervalo da estimativa populacional de 
Costa et al. (2003), que refere a presença de 360 a 2400 casais de sisão na IBA de Castro Verde. 
Contudo, esta estimativa contribui para clarificar a importância nacional e internacional da região de 
Castro Verde para a espécie, como área com maior densidade de casais reprodutores em toda a Europa 
(Costa et al., 2003). 
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Figura 13 – Distribuição e número médio de indivíduos de sisão durante a Primavera, por quadrícula 1x1km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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Figura 14 – Distribuição e número total de indivíduos de sisão durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, na ZPE 
de Castro Verde. 
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4.1.2.7. Alcaravão (Alcaravão (Alcaravão (Alcaravão (Burhinus oedicnemusBurhinus oedicnemusBurhinus oedicnemusBurhinus oedicnemus))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para o alcaravão, em ambas as épocas fenológicas 
na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 14. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas nas Figura 15 e Figura 16. 

Quadro 14 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo.  

Alcaravão (Burhinus oedicnemus) Primavera Inverno 

Número de contactos (%) 0,4 0,1 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 5,0 0,8 

Moreira et al. (2007) 6,4 - 

Abundância média por ponto 
Número de indivíduos 0,073 0,144 

Moreira et al. (2007) 0,087 - 

 

O alcaravão é uma das espécies com menor número de contactos e de indivíduos registados no 
presente estudo, em ambas as épocas fenológicas, uma vez que a metodologia utilizada não é adequada 
ao censo da espécie, devido ao seu comportamento discreto e crepuscular. Por esta razão, não foi 
possível calcular a influência dos vários tipos de biótopo na abundância da espécie, nem uma estimativa 
populacional fiável que permita comparações a longo prazo. 

A espécie foi detectada em apenas 5% das quadrículas amostradas, distribuídas dispersamente pela área 
de estudo em ambas as épocas, associada a uma abundância média de 0,073 alcaravões por ponto 
durante a Primavera e 0,144 alcaravões por ponto durante o Inverno. A abundância mais elevada no 
Inverno é justificada pelo maior número de indivíduos observados por contacto, dado o comportamento 
gregário da espécie nesta época do ano.  

Efectuando uma comparação com os resultados obtidos para a Primavera de 2006 por Moreira et al. 
(2007), a área de distribuição actual do alcaravão na Primavera parece ser ligeiramente mais circunscrita 
a alguns locais da zona Sul da área amostrada, estando associada a uma abundância média de indivíduos 
por ponto semelhante. 
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Figura 15 – Distribuição e número médio de indivíduos de alcaravão durante a Primavera, por quadrícula 1x1km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 16 – Distribuição e número total de indivíduos de alcaravão durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.8. TarambolaTarambolaTarambolaTarambola----dourada (dourada (dourada (dourada (Pluvialis apricariaPluvialis apricariaPluvialis apricariaPluvialis apricaria))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a tarambola-dourada, para a época de Inverno 
na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 15. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas na Figura 17. 

Quadro 15 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) Inverno 

Número de contactos (%) 3,8 

Quadrículas de ocorrência % Quadrículas 28,2 

Abundância média por ponto Número de indivíduos 10,603 

 Densidade por hectar 

Número de indivíduos 1,4106 

IC 95% 0,8004-2,4859 

CV (%) 29,42 

Estimativa populacional 
Área 

pseudo-estepe 
57707 ha 

Número de indivíduos 81401 

IC 95% 43189-143454 

Influência dos biótopos 

Positiva 
CJ*** 
P*** 

MdP**  

Negativa 
PM*** 
F*** 

MdCJ*** 

 

Durante o Inverno, a distribuição de tarambola-dourada está mais concentrada na zona Noroeste da 
ZPE de Castro Verde, especialmente nas planícies entre Castro Verde, Casével e Carregueiro, onde 
ocorre em número bastante elevado (em média, mais de 20 indivíduos por ponto). Ocorre também em 
número elevado entre São Marcos e Monte da Légua e próximo da Figueirinha e de Albernoa.  

Cada contacto com a espécie esteve geralmente associado um elevado número de indivíduos, devido ao 
comportamento gregário característico, o que resultou numa abundância média de 10,6 indivíduos por 
ponto e numa densidade de 1,4 indivíduos por hectare. Assim, o cálculo do efectivo populacional pela 
metodologia por distâncias permitiu estimar a presença de 81407 indivíduos de tarambola-dourada na 
área de pseudo-estepe (IC95%=43189-143454; CV=29,42%), apesar do coeficiente de variação 
associado à estimativa não ser o ideal (uma vez que as estimativas mais fiáveis têm CV menor que 20%).  

Refere-se ainda que a tarambola-dourada foi observada frequentemente entre bandos de abibes, 
comportamento descrito pela bibliografia (Catry et al., 2010). 

A abundância desta espécie na área de pseudo-estepe está positivamente relacionada com a 
representatividade de culturas jovens de cereal, pousios e de montado aberto com pousio e 
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negativamente relacionada com a representatividade de pousios com matos, florestações e montado 
aberto com cultura jovem de cereal. Delgado & Moreira (2002) e Elias et al. (1998) corroboram a 
informação relativa à associação a culturas arvenses, mas os últimos autores referem que o modo de 
selecção do habitat de tarambola-dourada é dificil de caracterizar e que a utilização e tipo de 
mobilização dos solos parece ser importante. 

Segundo Elias et al. (1998), o Baixo Alentejo é a principal zona de invernada desta espécie no país, 
especialmente a região de Albernoa e Castro Verde, onde as práticas agrícolas são marcadamente 
extensivas, comportando um elevado número de indivíduos. 

 

 

Figura 17 – Distribuição e número total de indivíduos de tarambola-dourada durante o Inverno, por quadrícula 
1x1km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.9. Abibe (Abibe (Abibe (Abibe (Vanellus vaneVanellus vaneVanellus vaneVanellus vanellusllusllusllus))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para o abibe, na época de Inverno na área de 
pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 16. A sua distribuição e 
abundância relativa por quadrícula são apresentadas na Figura 18. 

Quadro 16 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Abibe (Vanellus vanellus) Inverno 

Número de contactos (%) 7,0 

Quadrículas de ocorrência % Quadrículas 43,1 

Abundância média por ponto Número de indivíduos 6,359 

 Densidade por hectar 

Número de indivíduos 0,7706 

IC 95% 0,5437-1,0921 

CV (%) 17,90 

Estimativa populacional 
Área 

pseudo-estepe 
57707 ha 

Número de indivíduos 44468 

IC 95% 31376-63022 

Influência dos biótopos 
Positiva  

Negativa PM* 

 

Durante o Inverno, o abibe encontra-se bem distribuído pela ZPE de Castro Verde, mas parece ocorrer 
em maior número especialmente nas planícies entre Castro Verde, Casével e Carregueiro (mais do que 
15 indivíduos por quadrícula). Como já foi constatado, os bandos de abibes encontraram-se 
frequentemente associados a bandos de tarambola-dourada. 

Com uma abundância média de 6,4 indivíduos por ponto e uma densidade de 0,77 indivíduos por 
hectare, o cálculo do efectivo populacional pela metodologia por distâncias permitiu estimar uma 
população invernante de 44468 abibes para a área de pseudo-estepe (IC95%=31376-63022; CV=17,9%).  

A abundância desta espécie na área de pseudo-estepe está negativamente relacionada com a 
representatividade de pousios com matos. Catry et al. (2010) referem que a espécie frequenta uma 
grande variedade de biótopos, desde que relativamente abertos e cobertos de vegetação herbácea 
pouco desenvolvida. 
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Figura 18 – Distribuição e número total de indivíduos de abibe durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, na ZPE 
de Castro Verde. 
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4.1.2.10. Rolieiro (Rolieiro (Rolieiro (Rolieiro (Coracias garrCoracias garrCoracias garrCoracias garrulusulusulusulus))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para o rolieiro, na época de Primavera na área de 
pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 17. A sua distribuição e 
abundância relativa por quadrícula são apresentadas na Figura 19. 

Quadro 17 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo.  

Rolieiro (Coracias garrulus) Primavera 

Número de contactos (%) 0,2 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 1,8 

Moreira et al. (2007) - 

Abundância média por ponto 
Número de indivíduos 0,023 

Moreira et al. (2007) - 

 

Como espécie estival, o rolieiro foi a espécie com menor número de contactos e de indivíduos 
registados durante a Primavera, uma vez que a metodologia utilizada não é adequada ao censo da 
espécie, devido à sua presença estar intimamente relacionada com os locais de reprodução. Por esta 
razão, não foi possível calcular a influência dos vários tipos de biótopo na abundância da espécie, nem 
uma estimativa populacional fiável que permita comparações a longo prazo. 

A espécie tem uma distribuição bastante fragmentada pela área da ZPE e ocorre em número muito 
reduzido (1 a 2 indivíduos por observação), o que está associado a uma abundância média de 0,02 
rolieiros por ponto. Durante a época de reprodução, o rolieiro frequenta planícies ocupadas por 
culturas arvenses e matos pouco densos, com árvores dispersas (Catry et al., 2010). 

Marques et al. (2005) indicam que a ZPE de Castro Verde é provavelmente a área mais importante para 
o rolieiro a nível nacional. As últimas estimativas da população da espécie para a ZPE referem-se a 35 a 
40 casais de em 2004 (Henriques et al., 2004).  
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Figura 19 – Distribuição e número médio de indivíduos de rolieiro durante a Primavera, por quadrícula 1x1km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.11. Poupa (Poupa (Poupa (Poupa (Upupa epopsUpupa epopsUpupa epopsUpupa epops))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a poupa, em ambas as épocas fenológicas na 
área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 18. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas nas Figura 20 e Figura 21. 

Quadro 18 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Poupa (Upupa epops) Primavera Inverno 

Número de contactos (%) 1,0 0,7 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 9,5 5,6 

Moreira et al. (2007) 10,0 - 

Abundância média por ponto 
Número de casais ou indivíduos 

0,100 casais 
0,120 ind. 

0,074 ind. 

Moreira et al. (2007) 0,077 ind. - 

 Densidade por hectar 

Número de casais ou indivíduos 0,0198 casais 0,0150 ind, 

IC 95% 0,0127-0,0308 0,00081-0,0278 

CV (%) 22,54 32,23 

Estimativa populacional 

Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de casais ou indivíduos 1141 casais 864 ind. 

IC 95% 734-1775 465-1604 

Área 
pseudo-estepe 

55490 ha 

Número de casais 1097 - 

IC 95% 706-1707 - 

Estimativa 
MCD 

Número de indivíduos 1357 - 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de indivíduos 872 - 

IC 95% 485-1258 - 

Influência dos biótopos 
Positiva MdP***  

Negativa   

 

A poupa apresenta uma distribuição ampla mas muito localizada em ambas as épocas fenológicas. Na 
Primavera parece ter tendência para ocorrer nas zonas limítrofes da área de pseudo-estepe. Ocorre em 
número reduzido, com uma abundância média de 0,12 ou 0,07 indivíduos por ponto, na Primavera e 
Inverno, respectivamente.  

O cálculo do efectivo populacional pela metodologia por distâncias permitiu verificar uma diminuição 
expressiva da população estimada para o Inverno (864 indivíduos) em relação aos valores estimados 
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para a Primavera (1141 casais) na área de pseudo-estepe da ZPE, que se situa próximo dos 38%. No 
entanto, estes resultados têm de ser analisados com cautela devido aos elevados coeficientes de 
variação, que indicam uma estimativa menos fiável do que as restantes. 

Esta diminuição é explicada pelo facto da espécie ser essencialmente estival na região de Castro Verde. 
Uma vez que são aves características de habitats quentes e secos, a espécie está maioritariamente 
representada pela população reprodutora durante a Primavera (o que é reflectido pela sua maior 
densidade no período de nidificação). A estimativa populacional de Inverno confirma que a invernada da 
espécie é bastante comum nesta região. Nesta espécie, uma pequena parte dos indivíduos migradores 
europeus não efectua a viagem para África (a Sul do Sahara) e permanece na Península Ibérica, Norte de 
África e bacia do Mediterrânico durante o Inverno (Elias et al., 1998). 

A abundância da poupa na Primavera parece estar positivamente relacionada com a representatividade 
de montados com subcoberto de pousio na área de pseudo-estepe da ZPE, não se tendo verificado 
qualquer preferência pelos biótopos no período de Inverno. A preferência por montados abertos ou 
áreas quase desarborizadas no interior alentejano, desde que estejam presentes zonas de abrigo 
(árvores dispersas ou montes abandonados), também é descrita por Catry et al. (2010).  

Comparativamente aos resultados obtidos para a Primavera de 2006 por Moreira et al. (2007), é 
evidente que a actual área de distribuição da espécie é mais alargada. Considerando a estimativa 
populacional para a mesma área de pseudo-estepe pelo mesmo método de cálculo, o número de 
indivíduos detectado para o corrente ano (1357 indivíduos) é superior ao detectado em 2006 (872 
indivíduos). 
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Figura 20 – Distribuição e número médio de indivíduos de poupa durante a Primavera, por quadrícula 1x1km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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Figura 21 – Distribuição e número total de indivíduos de poupa durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, na ZPE 
de Castro Verde. 
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4.1.2.12. CalhandraCalhandraCalhandraCalhandra----real (real (real (real (Melanocorypha calandraMelanocorypha calandraMelanocorypha calandraMelanocorypha calandra))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a calhandra-real, em ambas as épocas 
fenológicas na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 
19. A sua distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas nas Figura 22 e Figura 23. 

Quadro 19 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Calhandra-real (Melanocorypha calandra) Primavera Inverno 

Número de contactos (%) 11,0 2,9 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 42,8 17,7 

Moreira et al. (2007) 29,4 - 

Abundância média por ponto 
Número de casais ou indivíduos 

0,925 casais 
1,120 ind. 

2,374 ind. 

Moreira et al. (2007) 0,542 casais - 

 Densidade por hectar 

Número de casais ou indivíduos 0,2799 casais 0,2302 ind, 

IC 95% 0,1818-0,3334 0,1472-0,3598 

CV (%) 15,59 23,02 

Estimativa populacional 

Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de casais ou indivíduos 16151 casais 13281 ind. 

IC 95% 10492-19241 8495-20765 

Área 
pseudo-estepe 

55490 ha 

Número de casais 15531 - 

IC 95% 10089-18501 - 

Estimativa 
MCD 

Número de casais 10462 - 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de casais 6160 - 

IC 95% 4910-7410 - 

Costa et al. 
(2003) 

Número de casais 400-8500 
 

Influência dos biótopos 
Positiva 

P*** 
L*** 
S* 

CJ*** 
P*** 

Negativa MdP** 
PM*** 

MdCJ*** 

 

Na área amostrada da pseudo-estepe da ZPE, a calhandra-real tem uma distribuição contínua e bastante 
alargada durante a Primavera e muito dispersa durante o Inverno.  
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Na Primavera, a espécie foi detectada num maior número de quadrículas do que no Inverno, mas foi 
durante esta última época que se detectou uma maior abundância por ponto (1,12 indivíduos por ponto 
na Primavera para 2,37 indivíduos por ponto no Inverno). Este facto é explicado pelo comportamento 
gregário da espécie durante a época fria, que é detectada num menor número de quadrículas mas em 
bandos compostos por um número elevado de indivíduos, formando até bandos mistos com outras 
espécies de aparência semelhante (como a laverca). 

O cálculo do efectivo populacional pela metodologia por distâncias resultou numa população estimada 
de 16151 casais na Primavera (IC 95%=10492-19241; CV=15,59%) e 13281 indivíduos no Inverno (IC 
95%=8495-20765; CV=23,09%) para a área actual de pseudo-estepe. Estes valores revelam um 
decréscimo da população no Inverno de cerca de 41%, que pode estar apenas relacionado com a menor 
conspicuidade da espécie nesta altura do ano (menor número de vocalizações).  

A abundância desta espécie na Primavera está positivamente associada à representatividade de pousios, 
lavrados e searas na área de pseudo-estepe da ZPE, enquanto que a representatividade de montados 
com subcoberto de pousio influencia negativamente a sua abundância. No Inverno, verifica-se 
novamente uma associação positiva à representatividade de pousios e às culturas jovens de cereal, mas a 
representativade de pousios com matos e os montados abertos com subcoberto de cultura jovem de 
cereal tem uma influência negativa na abundância da espécie. Conclui-se que a representatividade de 
biótopos arbóreos condiciona negativamente a abundância de calhandra-real em ambas as épocas 
fenológicas. Os dados recolhidos por Elias et al. (1998) validam estes resultados, pois indicam que os 
habitats preferenciais da espécie são as grandes extensões abertas, sem árvores ou arbustos.  

No estudo efectuado por Moreira et al. (2007) na Primavera de 2006, foram identificados 3 núcleos 
populacionais principais de calhandra-real: o maior situava-se a Sul da estrada entre Castro Verde e São 
Marcos da Ataboeira, o segundo entre a estrada entre Castro Verde e Entradas e o rio Cobres, e o 
terceiro estava localizado a Oeste da estrada entre Castro Verde e Carregueiro. Os resultados do 
presente estudo revelam uma maior extensão da área de distribuição da espécie na Primavera de 2010 e 
a presença de uma maior abundância de casais na área amostrada. Apontam também para uma 
relocalização dos núcleos populacionais encontrados em 2006, com um núcleo próximo do rio Cobres 
e outro mais próximo de Entradas.  

Independentemente da metodologia utilizada para estimar o número de efectivos da população de 
calhandra-real na pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, a estimativa populacional do presente ano de 
estudo (metodologia por distâncias – 15531 casais; metodologia de contagem directa – 10462 casais) é 
expressivamente mais elevada do que a encontrada para o ano 2006 (6160 casais) (Moreira et al., 2007) 
e do que a estimativa referida por Costa et al. (2003) para a IBA de Castro Verde, que se situa entre 
400 a 8500 casais. Os valores mais reduzidos encontrados em 2006 podem estar relacionados com o 
período de seca extrema verificada no Inverno de 2004/2005, sendo os valores mais elevados do 
presente ano correspondentes à recuperação da população. 

Por outo lado, o efectivo populacional estimado no presente trabalho para a área de pseudo-estepe da 
ZPE de Castro Verde é significativamente mais elevada que a referida para a população nacional da 
espécie pela Birdlife International (2004a) (1000 a 10000 casais) (Costa et al., 2003), o que reforça a 
importância nacional e internacional da área de estepe cerealífera desta região para os casais 
reprodutores de calhandra-real. 
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Figura 22 – Distribuição e número médio de indivíduos de calhandra-real durante a Primavera por quadrícula 
1x1km, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 23 – Distribuição e número total de indivíduos de calhandra-real durante o Inverno por quadrícula 1x1km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.13. Calhandrinha (Calhandrinha (Calhandrinha (Calhandrinha (Calandrella brachydactylaCalandrella brachydactylaCalandrella brachydactylaCalandrella brachydactyla))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a calhandrinha, na época de Primavera na área 
de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 20. A sua distribuição 
e abundância relativa por quadrícula são apresentadas na Figura 24. 

Quadro 20 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Calhandrinha (Calandrella brachydactyla) Primavera 

Número de contactos (%) 1,2 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 10,8 

Moreira et al. (2007) 9,7 

Abundância média por ponto 
Número de casais  0,128 

Moreira et al. (2007) 0,128 

 Densidade por hectar 

Número de casais  0,1551 

IC 95% 0,0883-0,2725 

CV (%) 29,16 

Estimativa populacional 

Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de casais  8952 

IC 95% 5096-15725 

Área 
pseudo-estepe 

55490 ha 

Número de casais 8608 

IC 95% 4901-15121 

Estimativa 
MCD 

Número de casais 1442 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de casais 1453 

IC 95% 939-1966 

Influência dos biótopos 
Positiva 

L*** 
P** 

Negativa  

 

A calhandrinha tem parece distribuir-se preferencialmente pela zona Sudeste da área de pseudo-estepe 
da ZPE de Castro Verde durante a Primavera, ocorrendo isoladamente em números reduzidos (1 a 2 
indivíduos), o que originou uma abundância média de 0,128 casais por ponto. O cálculo do efectivo 
populacional pela metodologia por distâncias permitiu estimar a presença de 8952 casais da espécie para 
a área actual de pseudo-estepe da ZPE (IC95%=5096-15725, CV=29,16%), apesar do coeficiente de 
variação não ser o ideal (uma vez que as estimativas mais fiáveis têm CV inferior a 20%). 
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A abundância desta espécie está positivamente associada à representatividade de pousios e lavrados na 
área de pseudo-estepe da ZPE, sendo que a sua distribuição pode ser explicada pela extensão destes 
biótopos na área referida. Este resultado está de acordo com o obtido por Delgado & Moreira (2000) 
para a região de Castro Verde.   

Os resultados obtidos para a Primavera de 2006 por Moreira et al. (2007) mostram que a distribuição da 
calhandrinha se estendia a toda a área amostrada e que, actualmente, está mais restrita à zona Este, 
apesar do número de quadrículas em que ocorreu ser semelhante. O número de casais de calhandrinha 
estimado para esse ano corresponde à primeira estimativa para a região (Moreira et al., 2007). Apesar 
do número de casais indicado pelo método das distâncias para o corrente ano (8608 casais) ser muito 
superior ao número de casais detectado para 2006 (1453 casais), o valor obtido pelo método de 
contagem directo do número de casais por ponto (1442) é semelhante, indicando que o valor do 
parâmetro nos dois anos poderá ser semelhante. 

 

Figura 24 – Distribuição e número médio de indivíduos de calhandrinha durante a Primavera, por quadrícula 
1x1km, na ZPE de Castro Verde. 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 87/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

4.1.2.14. CotoviaCotoviaCotoviaCotovia----dededede----poupapoupapoupapoupa    e Cotoviae Cotoviae Cotoviae Cotovia----escura (escura (escura (escura (Galerida sGalerida sGalerida sGalerida spppp./Galerida cristata/Galerida ./Galerida cristata/Galerida ./Galerida cristata/Galerida ./Galerida cristata/Galerida 
theklaetheklaetheklaetheklae))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para as cotovias, em ambas as épocas fenológicas 
na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 21. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas nas Figura 25 e Figura 26. 

Quadro 21 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 
Cotovia-de-poupa e Cotovia-escura  

(Galerida sp./Galerida cristata/Galerida theklae) 
Primavera Inverno 

Número de contactos (%) 8,3 3,2 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 49,3 22,8 

Moreira et al. (2007) 28,9 - 

Abundância média por ponto 
Número de casais ou indivíduos 

0,718 casais 
0,910 ind. 

0,441 ind. 

Moreira et al. (2007) 0,329 casais - 

 Densidade por hectar 

Número de casais ou indivíduos 0,2993 casais 0,1371 ind, 

IC 95% 0,2317-0,3866 0,0989-0,1900 

CV (%) 13,09 16,73 

Estimativa populacional 

Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de casais ou indivíduos 17272 casais 7909 ind. 

IC 95% 13372-22311 5704-10965 

Área 
pseudo-estepe 

55490 ha 

Número de casais 16609 - 

IC 95% 12858-21454 - 

Estimativa 
MCD 

Número de casais 8115 - 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de casais 3734 - 

IC 95% 3031-4437 - 

Influência dos biótopos 
Positiva 

P*** 
M*** 
MdS** 

PM*** 

Negativa  CJ* 

 

A cotovia-de-poupa (Galerida cristata) e a cotovia-escura (Galerida theklae) foram analisadas como 
Galerida spp. devido às suas semelhanças morfológicas que dificultam a identificação dos indivíduos no 
campo. Este complexo de espécies tem uma das distribuições mais amplas detectadas para a área 
amostrada, em especial durante a Primavera.  
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A abundância média por ponto e a densidade diminuiram significativamente na época de Inverno, 
resultando numa diminuição em cerca de 23% da população estimada para a Primavera (17272 casais na 
Primavera para 7909 indivíduos no Inverno).  

Na área de pseudo-estepe da ZPE, a abundância destas espécies está positivamente associada à 
representatividade de pousios, matos e montados com subcoberto de seara durante a Primavera. No 
Inverno, associa-se positivamente à representatividade de pousios com matos e negativamente à 
representatividade de culturas jovens de cereal. Estes resultados são concordantes com as preferências 
de habitat das cotovias-escuras em zonas agrícolas durante a Primavera referidas por Rufino (1989) in 
Moreira et al. (2007), apesar de Delgado & Moreira (2000) não terem encontrado uma associação clara 
das espécies de cotovia aos tipos de biótopo principais para a zona de Castro Verde. É também 
concordante com a preferência de pousios e áreas de mato das cotovias-escuras durante o Inverno, 
referidas por Elias et al. (1998). 

Dado que a cotovia-escura é mais abundante do que a cotovia-de-poupa no Este alentejano e que a 
cotovia-de-poupa prefere cultivos cerealíferos e pousios durante o Inverno, conclui-se que a maioria das 
observações deste complexo de espécies deverá corresponder a observações de cotovia-escura (Equipa 
Atlas, 2008). 

Os resultados obtidos para a Primavera de 2006 por Moreira et al. (2007) mostram que a espécie foi 
registada mais frequentemente na área onde os rios Cobres e Maria Delgada confluem e no Sudeste. 
Conclui-se que a sua distribuição actual é bastante mais extensa, sem associação particular às zonas 
referidas, e que a abundância média por ponto duplicou. Relativamente ao número de efectivos da 
população de Galerida sp. na pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, o número de casais situava-se em 
3734 em 2006, o que, independentemente da metodologia utilizada, é significativamente mais reduzida 
do que a encontrada para o presente ano de estudo (metodolgia por distâncias – 16609 casais, 
metodologia por contagem directa – 8115 casais). 
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Figura 25 – Distribuição e número médio de indivíduos de cotovia-de-poupa e cotovia-escura durante a 
Primavera, por quadrícula 1x1km, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 26 – Distribuição e número total de indivíduos de cotovia-de-poupa e cotovia-escura durante o Inverno, 
por quadrícula 1x1km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.15. Laverca (Laverca (Laverca (Laverca (Alauda arvensisAlauda arvensisAlauda arvensisAlauda arvensis))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a laverca, na época de Inverno na área de 
pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 22. A sua distribuição e 
abundância relativa por quadrícula são apresentadas na Figura 27. 

Quadro 22 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Laverca (Alauda arvensis) Inverno 

Número de contactos (%) 7,8 

Quadrículas de ocorrência % Quadrículas 47,9 

Abundância média por ponto Número de indivíduos 3,667 

 Densidade por hectar 

Número de indivíduos 1,6079 

IC 95% 1,2657-2,0425 

CV (%) 12,24 

Estimativa populacional Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de indivíduos 92787 

IC 95% 73040-117867 

Influência dos biótopos 
Positiva 

CJ*** 
P*** 

PM*** 
MdCJ*** 

Negativa  

 

Durante o Inverno, a laverca encontra-se bem distribuída pela ZPE de Castro Verde e ocorre 
frequentemente em bandos compostos por um elevado número de indivíduos. Este comportamento 
resultou numa abundância média de 3,6 indivíduos por ponto e uma densidade de 1,6 indivíduos por 
hectare. O cálculo do efectivo populacional pela metodologia por distâncias estimou uma população 
invernante de 92787 lavercas para a área de pseudo-estepe (IC95%=73040-117867; CV=12,24%), com 
um coeficiente de variação reduzido e fiável.  

A abundância desta espécie na área de pseudo-estepe está positivamente relacionada com a 
representatividade de culturas jovens de cereal, pousios, pousios com matos e montados abertos com 
culturas jovens de cereal. Elias et al. (1998) e Catry et al. (2010) corroboram este resultado. 
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Figura 27 – Distribuição e número total de indivíduos de laverca durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.16. PetinhaPetinhaPetinhaPetinha----dosdosdosdos----campos (campos (campos (campos (Anthus campestrisAnthus campestrisAnthus campestrisAnthus campestris))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a petinha-dos-campos, na época de Primavera 
na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 23. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas na Figura 28. 

Quadro 23 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo.  

Petinha-dos-campos (Anthus campestris) Primavera 

Número de contactos (%) 0,3 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 3,5 

Moreira et al. (2007) 5,4 

Abundância média por ponto 
Número de indivíduos 0,038 

Moreira et al. (2007) 0,041 

 

À semelhança do alcaravão e do rolieiro, a petinha-dos-campos foi uma das espécies com menor 
número de contactos e de indivíduos registados no presente estudo durante a Primavera. Por esta 
razão, não foi possível calcular a influência dos vários tipos de biótopo na abundância da espécie, nem o 
cálculo da estimativa populacional. 

A espécie foi detectada dispersamente pela área de pseudo-estepe da ZPE, mas preferencialmente nas 
quadrículas da zona Oeste. A cada observação correspondeu sempre um indivíduo, o que resultou numa 
abundância média foi de 0,04 petinhas-dos-campos por ponto. 

Comparativamente aos resultados obtidos para a Primavera de 2006 por Moreira et al. (2007), a área 
geral de distribuição desta petinha parece ter regredido, mas a preferência pela área Oeste e a 
abundância média de indivíduos por ponto manteve-se.  

A petinha-dos-campos é uma espécie típica de pastagens de montanha e de áreas incultas (Rufino, 1989 
in Moreira et al., 2007), mas em Castro Verde, ocorre em grandes densidades em zonas lavradas 
(Delgado & Moreira, 2000). 
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Figura 28 – Distribuição e número médio de indivíduos de petinha-dos-campos durante a Primavera, por 
quadrícula 1x1km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.17. PetinhaPetinhaPetinhaPetinha----dosdosdosdos----prados (prados (prados (prados (Anthus pratensisAnthus pratensisAnthus pratensisAnthus pratensis))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a petinha-dos-prados, na época de Inverno na 
área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 24. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas na Figura 29. 

Quadro 24 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) Inverno 

Número de contactos (%) 15,0 

Quadrículas de ocorrência % Quadrículas 75,4 

Abundância média por ponto Número de indivíduos 3,844 

 Densidade por hectar 

Número de indivíduos 1,7943 

IC 95% 1,4787-2,1774 

CV (%) 9,89 

Estimativa populacional Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de indivíduos 103544 

IC 95% 85331-125651 

Influência dos biótopos 
Positiva 

CJ*** 
P*** 

Negativa MdP*** 

 

Durante o Inverno, a petinha-dos-prados encontra-se bem distribuída pela ZPE de Castro Verde e 
ocorre frequentemente em bandos compostos por um elevado número de indivíduos. Este 
comportamento resultou numa abundância média de 3,8 indivíduos por ponto e uma densidade de 1,8 
indivíduos por hectare. O cálculo do efectivo populacional pela metodologia por distâncias estimou uma 
população invernante de 103544 petinhas para a área de pseudo-estepe (IC95%=85331-125651; 
CV=9,89%), com um coeficiente de variação reduzido, indicando uma estimativa muito fiável.  

A abundância desta espécie na área de pseudo-estepe está positivamente relacionada com a 
representatividade de culturas jovens de cereal e de pousios e negativamente associada à presença de 
montados abertos com subcoberto de pousio. No estudo efectuado por Elias et al. (1998), a espécie 
também esteve associada a biótopos agro-florestais com estrato arbustivo descontínuo, como os 
montados abertos. 
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Figura 29 – Distribuição e número total de indivíduos de petinha-dos-prados durante o Inverno, por quadrícula 
1x1km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.18. AlvéAlvéAlvéAlvéolaolaolaola----branca (branca (branca (branca (Motacilla albaMotacilla albaMotacilla albaMotacilla alba))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a alvéola-branca, na época de Inverno, na área 
de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 25. A sua distribuição 
e abundância relativa por quadrícula são apresentadas na Figura 30. 

Quadro 25 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Alvéola-branca (Motacilla alba) Inverno 

Número de contactos (%) 4,5 

Quadrículas de ocorrência % Quadrículas 33,3 

Abundância média por ponto Número de indivíduos 0,659 

 Densidade por hectar 

Número de indivíduos 0,4971 

IC 95% 0,4013-0,6157 

CV (%) 10,93 

Estimativa populacional Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de indivíduos 28684 

IC 95% 23159-35527 

Influência dos biótopos 

Positiva  

Negativa 

CJ*** 
PM** 

P* 
F* 

MdCJ* 

 

A alvéola-branca distribui-se por todo o país durante a época de reprodução mas é muito escassa no 
Baixo Alentejo neste período (Equipa Atlas, 2008). Este facto foi confirmado durante a presente 
monitorização, pois a espécie só foi registada nas amostragens de Inverno, concluindo-se, assim, que se 
trata de uma espécie invernante na área de estudo.  

Durante o Inverno, a alvéola-branca encontra-se bem distribuída pela ZPE de Castro Verde e ocorre 
isoladamente ou em grupos pequenos. Este comportamento resultou numa abundância média de 0,7 
indivíduos por ponto e uma densidade de 0,5 indivíduos por hectare. O cálculo do efectivo populacional 
pela metodologia por distâncias estimou uma população invernante de 28684 alvéolas para a área de 
pseudo-estepe (IC95%=23159-35527; CV=10,93%), com um coeficiente de variação reduzido, indicando 
uma estimativa fiável.  

A espécie foi observada frequentemente em caminhos, alimentando-se de insectos que captura no solo, 
em terrenos agrícolas alagados e associada ao gado bovino ou ovino. Ocorreu em grupos maiores 
ocasionalmente em zonas lavradas recentemente. Estes comportamentos são também indicados por 
Catry et al. (2010) e por Elias et al. (1998). Contudo, a abundância desta espécie na área de pseudo-
estepe parece estar negativamente relacionada com a representatividade de culturas jovens de cereal, 
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pousios, pousios com matos, florestação e montados abertos com subcoberto de cultura jovem de 
cereal.  

 

 

Figura 30 – Distribuição e número total de indivíduos de alvéola-branca durante o Inverno, por quadrícula 
1x1km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.19. Cartaxo (Cartaxo (Cartaxo (Cartaxo (Saxicola torquataSaxicola torquataSaxicola torquataSaxicola torquata))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para o cartaxo, em ambas as épocas fenológicas na 
área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 26. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas nas Figura 31 e Figura 32. 

Quadro 26 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Cartaxo (Saxicola torquata) Primavera Inverno 

Número de contactos (%) 2,9 3,0 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 22,8 23,8 

Moreira et al. (2007) 14,8 - 

Abundância média por ponto 
Número de casais ou indivíduos 

0,245 casais 
0,340 ind. 

0,328 ind. 

Moreira et al. (2007) 0,136 casais - 

 Densidade por hectar 

Número de casais ou indivíduos 0,0412 casais 0,1829 ind, 

IC 95% 0,0222-0,0764 0,1326-0,2523 

CV (%) 32,15 16,45 

Estimativa populacional 

Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de casais ou indivíduos 2379 casais 10553 ind. 

IC 95% 1283-4411 7649-14558 

Área 
pseudo-estepe 

55490 ha 

Número de casais 2287 - 

IC 95% 1233-4242 - 

Estimativa 
MCD 

Número de casais 2771 - 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de casais 1540 - 

IC 95% 1122-1958 - 

Influência dos biótopos 
Positiva F** PM** 

Negativa P***  

 

O cartaxo tem uma vasta distribuição mas irregular na área amostrada, semelhante em ambas as épocas 
fenológicas.  

Apesar da abundância média por ponto ser idêntica na Primavera e no Inverno, a densidade de 
indivíduos por hectar duplicou no Inverno, o que resultou num aumento da população estimada para 
esta época do ano (2379 casais durante a Primavera para 10553 indivíduos no Inverno). Apesar do 
coeficiente de variação associado à estimativa de Primavera não ser o ideal (maior que 20%), o limite 
superior do intervalo de confiança da estimativa de Primavera é claramente menor que o limite inferior 
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do intervalo de confiança da estimativa de Inverno, o que indica que é um aumento significativo. Este 
aumento pode ser explicado pela invernada de indivíduos provenientes de outras regiões da Europa, 
sendo que dados recolhidos através de anilhagem indicam que os cartaxos anilhados chegam 
essencialmente da Grã-Bretanha e Noroeste de França (subespécie hibernans) e da Bélgica e Holanda 
(subespécie rubicola) (Elias et al., 1998). 

Durante a Primavera, a abundância desta espécie está positivamente associada à representatividade de 
florestações na área de pseudo-estepe da ZPE, enquanto a representatividade de pousios influência 
negativamente a sua abundância. No Inverno, demonstra uma associação positiva à representatividade de 
pousios com matos. Tal como descrito em bibliografia (Soares, 1999 in Moreira et al., 2007; Elias et al., 
1998), o cartaxo pode ser encontrado numa grande variedade de habitats no Baixo Alentejo durante 
ambas as épocas, mas a presença de sebes e arbustos parece ter alguma importância na sua ocorrência, 
especialmente durante o Inverno (Elias et al., 1998). 

Comparativamente aos resultados obtidos para a Primavera de 2006 por Moreira et al. (2007), a 
distribuição da espécie e abundância média por ponto aumentaram em 2010. A estimativa populacional 
efectuada pelo mesmo autor para a pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde foi a primeira para a região 
e o número de casais situava-se em 1540, contudo, o número de efectivos da população de cartaxos 
encontrado no presente ano de estudo, para a mesma área de pseudo-estepe, é significativamente mais 
elevado, independentemente da metodologia de cálculo utilizada (metodologia por distâncias – 2287 
casais; metodologia por contagem directa – 2771 casais). 
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Figura 31 – Distribuição e número médio de indivíduos de cartaxo durante a Primavera, por quadrícula 1x1km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 32 – Distribuição e número total de indivíduos de cartaxo durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.20. ChascoChascoChascoChasco----ruivo (ruivo (ruivo (ruivo (Oenanthe hispanicaOenanthe hispanicaOenanthe hispanicaOenanthe hispanica))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para o chasco-ruivo, na época de Primavera na 
área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 27. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas na Figura 33. 

Quadro 27 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) Primavera 

Número de contactos (%) 0,5 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 4,3 

Moreira et al. (2007) 5,1 

Abundância média por ponto 
Número de casais  0,045 

Moreira et al. (2007) 0,049 

 Densidade por hectar 

Número de casais 0,0138 

IC 95% 0,0077-0,0250 

CV (%) 30,53 

Estimativa populacional 

Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de casais 799 

IC 95% 442-1444 

Área 
pseudo-estepe 

55490 ha 

Número de casais 768 

IC 95% 425-1389 

Estimativa 
MCD 

Número de casais 509 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de casais 552 

IC 95% 302-802 

Influência dos biótopos 
Positiva  

Negativa S. 

 

Durante a Primavera, o chasco-ruivo foi registado por toda a área de estudo mas muito dispersamente e 
em número bastante reduzido (0,05 casais/ponto, 0,01 indivíduos/ha). Estimou-se uma população de 799 
casais da espécie na actual área de pseudo-estepe (IC95%=442-1444; CV=30,53%). Devido ao reduzido 
número de contactos com a espécie, esta estimativa populacional está associada a um coeficiente de 
variação elevado, o que torna a estimativa menos fiável. 

Apesar de marginalmente, a abundância desta espécie está negativamente associada à representatividade 
de searas na área de pseudo-estepe da ZPE, o que está possivelmente relacionado com o elevado 
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desenvolvimento da vegetação. Segundo Catry et al. (2010), um factor importante na ocorrência da 
espécie parece ser a presença de zonas de solo ou rocha sem cobertura vegetal, particularmente 
terrenos lavrados, mas esta associação não foi detectada no presente estudo. 

Comparativamente aos resultados obtidos para a Primavera de 2006 por Moreira et al. (2007), apesar 
do número de quadrículas em que ocorre ser semelhante, a área de distribuição de chasco-ruivo parece 
ser diferente. Em 2006, a distribuição de chasco-ruivo estava maioritariamente circunscrita à zona Este 
da área amostrada mas, actualmente, parece existir de um núcleo populacional na zona Oeste, entre 
Castro Verde e Casével. Relativamente ao número de efectivos da população de chascos-ruivos, o 
número de casais situava-se em 552 em 2006 (Moreira et al., 2007). Para o presente ano de estudo, o 
número de casais indicado pelo método das distâncias para a mesma área de pseudo-estepe é superior 
(768 casais), contudo, o valor obtido pelo método de contagem directo do número de casais por ponto 
é menor (509 casais), sendo mais próximo ao determinado para 2006. 

 

Figura 33 – Distribuição e número médio de indivíduos de chasco-ruivo durante a Primavera, por quadrícula 
1x1km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.21. FuinhaFuinhaFuinhaFuinha----dosdosdosdos----juncos (juncos (juncos (juncos (Cisticola juncidisCisticola juncidisCisticola juncidisCisticola juncidis))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para a fuinha-dos-juncos, em ambas as épocas 
fenológicas na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 
28. A sua distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas nas Figura 34 e Figura 35. 

Quadro 28 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis) Primavera Inverno 

Número de contactos (%) 9,5 2,6 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 57,0 19,5 

Moreira et al. (2007) 11,30 - 

Abundância média por ponto 
Número de casais ou indivíduos 

0,788 casais 
0,843 ind. 

0,274 ind. 

Moreira et al. (2007) 0,115 ind. - 

 Densidade por hectar 

Número de casais ou indivíduos 0,1801 casais 0,0644 ind, 

IC 95% 0,1501-0,2162 0,0435-0,0953 

CV (%) 9,31 20,10 

Estimativa populacional 

Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de casais ou indivíduos 10395 casais 3714 ind. 

IC 95% 8660-12477 2508-5498 

Área 
pseudo-estepe 

55490 ha 

Número de casais 9995 - 

IC 95% 8327-11997 - 

Estimativa 
MCD 

Número de casais 8907 - 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de casais 1308 - 

IC 95% 931-1684 - 

Influência dos biótopos 
Positiva 

S*** 
MdS*** 

CJ** 
MdCJ*** 

Negativa   

 

Durante a Primavera, a distribuição de fuinha-dos-juncos é uma das mais vastas e regulares na área 
amostrada, porém, a sua distribuição torna-se bastante dispersa no Inverno, estando associada à 
observação de um menor número de indivíduos por ponto. A densidade por hectar também decresceu 
significativamente entre as duas épocas, o que resultou numa diminuição da população estimada durante 
o Inverno em relação à estimativa populacional da Primavera (de 10395 casais para 3714 indivíduos). A 
estimativa de Primavera, por estar associada a um elevado número de contactos com a espécie, é uma 
das estimativas mais precisas para esta época.  
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A diminuição acentuada da população de fuinha-dos-juncos durante o Inverno, para a qual só se registou 
17% da população estimada na Primavera, pode estar relacionada com a sensibilidade da espécie ao frio, 
sendo conhecida a redução do efectivo populacional na Península Ibérica durante o Inverno (Elias et al., 
1998). 

A abundância desta espécie na Primavera está positivamente associada à representatividade de searas e 
de montados com subcoberto de seara na área de pseudo-estepe da ZPE, enquanto a representatividade 
de culturas jovens de cereal e de montado com subcoberto de cultura jovem de cereal influenciam 
positivamente a sua abundância no Inverno. Estes resultados, que indicam uma preferência por biótopos 
abertos e pouco arborizados, estão de acordo com o obtido por Delgado & Moreira (2000) e Elias et al. 
(1998).  

Os resultados obtidos por Moreira et al. (2007) mostram que a espécie tinha uma distribuição bastante 
dispersa mas cobrindo toda a área de estudo na Primavera de 2006. Actualmente, a sua distribuição e 
abundância média por ponto aumentaram significativamente. Relativamente ao número de efectivos da 
população de juinha-dos-juncos na pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, o número de casais situava-
se em 1308 em 2006, o que, independentemente da metodologia utilizada, é significativamente mais 
reduzido do que o encontrado no presente ano de estudo para a mesma área de pseudo-estepe 
(metodologia por distâncias – 9995 casais; metodologia por contagem directa – 8907).  
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Figura 34 – Distribuição e número médio de indivíduos de fuinha-dos-juncos durante a Primavera, por quadrícula 
1x1km, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 35 – Distribuição e número total de indivíduos de fuinha-dos-juncos durante o Inverno, por quadrícula 
1x1km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.22. PicançoPicançoPicançoPicanço----real (real (real (real (Lanius meridionalisLanius meridionalisLanius meridionalisLanius meridionalis))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para o picanço-real, em ambas as épocas 
fenológicas na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 
29. A sua distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas nas Figura 36 e Figura 37. 

Quadro 29 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Picanço-real (Lanius meridionalis) Primavera Inverno 

Número de contactos (%) 0,8 1,6 

Quadrículas de ocorrência % Quadrículas 7,8 14,6 

Abundância média por ponto Número de casais ou indivíduos 
0,080 casais 
0,080 ind. 

0,162 ind. 

 Densidade por hectar 

Número de casais ou indivíduos 0,0158 casais 0,0337 ind, 

IC 95% 0,0098-0,0257 0,0202-0,0564 

CV (%) 24,74 26,47 

Estimativa populacional 
Área 

pseudo-estepe 
57707 ha 

Número de casais ou indivíduos 913 casais 1945 ind. 

IC 95% 563-1481 1163-3253 

Influência dos biótopos 
Positiva 

M*** 
F* 

PM** 

Negativa   

 

Durante a Primavera, o picanço-real tem uma distribuição maioritariamente localizada na zona Este da 
área de pseudo-estepe da ZPE, contudo, no Inverno, a sua área de distribuição alarga-se, estando 
distribuída dispersamente pela área amostrada. A espécie está presente em números relativamente 
reduzidos, sendo que a cada observação esteve geralmente associado um único indivíduo (máximo 2) 
em ambas as épocas fenológicas. Contudo, a abundância média durante o Inverno duplicou 
relativamente à abundância média da Primavera (de 0,08 indivíduos por ponto para 0,16 indivíduos por 
ponto).  

O aumento do número de indivíduos e do número de quadrículas foi proporcional entre as duas épocas 
fenológicas, pelo que não se reflectiu na densidade, o que resultou numa estimativa populacional 
semelhante de 913 casais na Primavera e de 1945 indivíduos no Inverno.  

A abundância desta espécie na Primavera está positivamente associada à representatividade de matos e 
de florestações na área de pseudo-estepe da ZPE, mas, durante o Inverno, a espécie é mais abundante 
nos pousios com matos. Elias et al. (1998) destacam que o picanço frequenta qualquer tipo de zona 
aberta, onde existam pontos altos que lhe permitam uma boa observação da envolvente.   

 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 110/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

 

Figura 36 – Distribuição e número médio de indivíduos de picanço-real durante a Primavera, por quadrícula 
1x1km durante a Primavera, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 37 – Distribuição e número total de indivíduos de picanço-real durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.23. Trigueirão (Trigueirão (Trigueirão (Trigueirão (Miliaria calandraMiliaria calandraMiliaria calandraMiliaria calandra))))    

O resumo dos resultados dos parâmetros analisados para o trigueirão, em ambas as épocas fenológicas 
na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde, encontra-se descriminado no Quadro 30. A sua 
distribuição e abundância relativa por quadrícula são apresentadas nas Figura 38 e Figura 39. 

Quadro 30 – Resultados dos parâmetros analisados para a espécie nas épocas fenológicas em que esteve 
presente na área de estudo. Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, MdS – 

Montado com seara, MdP – Montado com pousio, CJ – Cultura jovem de cereal, PM – Pousio com matos, MdCJ – 
Montado aberto com subcoberto de cultura jovem de cereal. Níveis de significância: . p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. 

Trigueirão (Miliaria calandra) Primavera Inverno 

Número de contactos (%) 34,4 16,9 

Quadrículas de ocorrência 
% Quadrículas 94,3 77,2 

Moreira et al. (2007) 78,3 - 

Abundância média por ponto 
Número de casais ou indivíduos 

2,123 casais 
2,995 ind. 

5,321 ind. 

Moreira et al. (2007) 1,425 casais - 

 Densidade por hectar 

Número de casais ou indivíduos 0,5545 casais 1,7025 ind, 

IC 95% 0,4866-0,6318 1,4242-2,0351 

CV (%) 6,66 9,12 

Estimativa populacional 

Área 
pseudo-estepe 

57707 ha 

Número de casais ou indivíduos 31996 casais 98246 ind. 

IC 95% 28080-36458 82186-117440 

Área 
pseudo-estepe 

55490 ha 

Número de casais 30766 - 

IC 95% 27001-35057 - 

Estimativa 
MCD 

Número de indivíduos 24006 - 

Moreira et al. 
(2007) 

Número de indivíduos 16185 - 

IC 95% 14852-17519 - 

Influência dos biótopos 
Positiva 

S*** 
MdS*** 

CJ*** 
P*** 

PM*** 
F*** 

MdCJ*** 
MdP*** 

Negativa   

 

A distribuição de trigueirão é vasta e uniforme pela área amostrada durante a Primavera, no entanto, a 
distribuição é mais dispersa durante o Inverno, destacando-se a presença de um núcleo de maior 
abundância de indivíduos junto a Entradas.  
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Trata-se de uma das espécies mais frequentemente registadas em ambas as épocas, quer em termos de 
número de contactos, quer em número de indivíduos. 

A abundância média de trigueirões por ponto e a densidade por hectare aumentaram significativamente 
entre a Primavera e o Inverno, o que resultou em estimativas populacionais bastante fiáveis de 31996 
casais na Primavera e de 98246 indivíduos durante o Inverno. É ainda de referir que a espécie se agrupa 
frequentemente em bandos de grandes dimensões na última época. 

As estimativas populacionais de trigueirão foram significativamente mais elevadas durante o Inverno, 
provavelmente devido à invernada de indivíduos provenientes de outras regiões da Europa, sendo que 
os registos de aves anilhadas e recapturadas na Península Ibérica indicam que as aves chegam 
maioritariamente do Norte da Europa (Elias et al., 1998).  

A abundância desta espécie na Primavera está positivamente associada à representatividade de searas e 
de montados com subcoberto de seara na área de pseudo-estepe da ZPE, pelo que a sua distribuição 
generalizada pode ser explicada pela extensão destes biótopos na área amostrada. Esta associação já foi 
apontada por outros investigadores (Delgado & Moreira, 2000) e parece estar relacionada com a 
disponiblidade alimentar (artrópodes) e de locais de nidificação bem protegidos pela vegetação alta e 
densa das searas, e com a disponibilidade de poisos em azinheiras e sobreiros próximos destas áreas, 
usados pelos machos em canto. 

Porém, durante o Inverno, a abundância de trigueirão é também influenciada positivamente pela 
representatividade de culturas jovens de cereal, pousios, pousios com matos, florestações, montados 
abertos com subcoberto de cultura jovem de cereal ou pousio. Estes resultados demonstram a grande 
variedade de habitats abertos que a espécie frequenta durante o Inverno.   

Os resultados obtidos para a Primavera de 2006 por Moreira et al. (2007) mostram que a espécie 
ocorre em toda a área de estudo mas com maior probabilidade na área a Oeste do IP2, com dois 
núcleos populacionais definidos: a Oeste da estrada entre Castro Verde e Carregueiro e a Sudeste, a Sul 
da Ribeira da Chada. Em 2010 a espécie foi observada num maior número de quadrículas, com uma 
distribuição regularmente distribuída na área amostrada. Apesar de se comprovar a maior abundância de 
indivíduos na área a Oeste do IP2, não é evidente a distinção dos núcleos populacionais. Relativamente 
ao número de efectivos populacionais, o número de casais registado em 2006 situava-se em 16185, o 
que, independentemente da metodologia utilizada, é significativamente mais reduzido do que o 
encontrado no presente ano de estudo para a mesma área de pseudo-estepe (estimativa por distâncias – 
30766 casais; estaimtiva por contagem directa – 24006 casais). 
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Figura 38 – Distribuição e número médio de indivíduos de trigueirão durante a Primavera, por quadrícula 1x1km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 39 – Distribuição e número total de indivíduos de trigueirão durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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4.1.2.24. Outras espécies relevantesOutras espécies relevantesOutras espécies relevantesOutras espécies relevantes    

Para além das espécies-alvo, foram ainda observadas várias espécies que se destacam pelo seu estatuto 
de conservação desfavorável (Cabral et al., 2006) ou pela sua ocorrência rara em Portugal e/ou na área 
de estudo, como é o caso de: 

• Combatente (Philomachus pugnax), cuja população apresenta estatuto Em Perigo. Em Portugal, 
esta espécie é essencialmente migradora de passagem ou invernante e ocorre principalmente em 
margens de rios, lagoas, albufeiras e campos agrícolas alagados. Foi observado um indivíduo em 
Fevereiro de 2011, na ribeira da Chada, junto a Rolão (Figura 40). 

 

Figura 40 – Combatente (Philomachus pugnax) na ZPE de Castro Verde. 

• Tagaz (Gelochelidon nilotica), cuja população apresenta estatuto Em Perigo. Em Portugal, esta 
espécie é migradora reprodutora, tendo sido confirmada a sua nidificação no Alentejo em 1999. 
No interior, ocorre sobretudo em barragens (Cabral et al., 2006). Foram observados vários 
indivíduos, durante a Primavera, em passagem pela ribeira de Cobres, junto a Namorados. 

• Íbis-preto (Plegadis falcinellus), cuja população apresenta estatuto de Regionalmente Extinta. Em 
Portugal, esta espécie é considerada invernante e migradora de passagem rara a pouco comum e 
nidificante ocasional. Tem existido um aumento das observações nas zonas húmidas do interior. 
Em 2005, confirmou-se a nidificação da espécie no vale do Tejo, mas não existem indícios mais 
recentes da sua reprodução no país (Catry et al., 2010). Foram observados 2 indivíduos durante 
a Primavera, numa charca a Oeste de Albernoa. 

• Colhereiro (Platalea leucorodia), cuja população residente apresenta estatuto Vulnerável e a 
população invernante é Quase Ameaçada. A sua ocorrência é conhecida em alguns açudes e 
albufeiras das planícies de Castro Verde.  

Foi observada em ambas as épocas fenológicas amostradas. Durante o Inverno, observou-se um 
grupo de 7 indivíduos, junto a uma barragem próximo do marco geodésico de Alagoa da Forca. 
Durante a Primavera, foi obervado um indivíduo anilhado numa charca  junto ao Monte Novo da 
Lagoa (Almeirim), no dia 6 de Maio de 2010 (Figura 41). Segundo informação recebida do ICNB 
e do Working Group Spoonbills International, a ave foi anilhada no ninho na Holanda a 20 de 
Maio de 2009. O cruzamento dos dados indica que a presente observação foi efectuada 351 dias 
depois da marcação, a 2069km do local de nascimento. 
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Figura 41 – Colhereiro (Platalea leucorodia) anilhado na Holanda na ZPE de Castro Verde. 

Refere-se ainda que foi detectada a nidificação de 2 casais desta espécie num eucalipto junto ao 
monte Brunheiras de Baixo (Figura 42), a cerca de 5km a SSW de Aljustrel. Neste eucalipto 
nidifica igualmente uma colónia de garças-boieiras (Bubulcus ibis), garça-real (Ardea cinerea), 
cegonha-branca (Ciconia ciconia) e provavelmente corvo (Corvus corax).  

 

Figura 42 – Local de nidificação de colhereiro (Platalea leucorodia) na ZPE de Castro Verde. 

• Frisada (Anas strepera), cuja população reprodutora apresenta estatuto Vulnerável e a população 
invernante é Quase Ameaçada. Observaram-se vários indivíduos durante a Primavera e Inverno, 
em particular nas ribeiras presentes na ZPE, sendo que durante os pontos de amostragem 
sistemática foi registada em 3 pontos (S. Marcos da Ataboeira, Monte do Touril e Figueirinha), 
com um mínimo de 2 indivíduos por ponto. 
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• Pato-trombeteiro (Anas clypeata), cuja população reprodutora apresenta estatuto Em Perigo e a 
população invernante é Pouco Preocupante. Esta espécie foi registada uma vez em ambas as 
épocas fenológicas, durante as amostragens sistemáticas: 2 indivíduos na Primavera, junto ao 
Monte Montinhos (a Norte de Casével), e 4 indivíduos no Inverno, junto a Gregórios (a Oeste 
de Castro Verde). 

• Abibe-sociável (Vanellus gregarius), cuja população apresenta estatuto Criticamente em Perigo a 
nível mundial, segundo IUCN (2011). Esta espécie é considerada acidental em Portugal e as 
observações encontram-se sujeitas a homologação pelo Comité Português de Raridades. A 
espécie foi observada junto ao Monte Chaminé de Baixo, em Janeiro de 2011 (Figura 43). 
Destaca-se ainda que, entre Dezembro de 2009 e Fevereiro de 2010, foi observado um 
indivíduo em Benviúda (P. Dedicoat et al. in SPEA, 2011), a cerca de 24km a Sudeste do ponto 
de observação actual. 

 

 Figura 43 – Abibe-sociável (Vanellus gregarius) na ZPE de Castro Verde. 

• Cuco-rabilongo (Clamator glandarius), cuja população apresenta estatuto Vulnerável. É uma 
espécie migradora reprodutora no país. Durante a Primavera, foi observado em vários pontos 
de amostragem sistemática entre Abril e Maio de 2010, mas foi também registado num ponto de 
amostragem efectuado na época de Inverno, no mês de Fevereiro de 2011, o que poderá 
corresponder a um registo de chegada da espécie a Portugal. 
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4.2. AVESAVESAVESAVES    DE RAPINA E OUTRASDE RAPINA E OUTRASDE RAPINA E OUTRASDE RAPINA E OUTRAS    PLANADORASPLANADORASPLANADORASPLANADORAS        

4.2.1. CCCCARACTERIZAÇÃO DA COMARACTERIZAÇÃO DA COMARACTERIZAÇÃO DA COMARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    

As 5 campanhas de amostragem por transectos realizadas mensalmente na ZPE de Castro Verde, em 
Abril, Maio, Junho e Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011, permitiram registar 1150 contactos com 
1803 de aves de rapina e outras planadoras, pertencentes a 22 espécies.  

Destas, 12 apresentam estatuto de conservação desfavorável em Portugal, de acordo com o Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006): 

• Criticamente em Perigo: população reprodutora de milhafre-real (Milvus milvus), abutre-preto 
(Aegypius monachus) e águia-imperial (Aquila adalberti);  

• Em Perigo: tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus); 

• Vulnerável: cegonha-preta (Ciconia nigra), população invernante de milhafre-real, águia-sapeira 
(Circus aeruginosus), tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), açor (Accipiter gentilis), francelho (Falco 
naumanni), esmerilhão (Falco columbarius) e falcão-peregrino (Falco peregrinus). O bútio-mourisco 
(Buteo cf. rufinus cirtensis) é considerado Vulnerável pelo Livro Vermelho da IUCN.  

Referem-se ainda as 2 observações de um indivíduo imaturo de águia-real (Aquila chrysaetos), espécie 
com estatuto de conservação Em Perigo, próximo de João Serra, registadas fora da aplicação da 
metodologia por transectos, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2010. 

As espécies com maior número de observações foram o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e o 
francelho (Falco naumanni) durante a Primavera, o milhafre-real (Milvus milvus) durante o Inverno e a 
águia-d’asa-redonda (Buteo buteo) em ambas as épocas fenológicas. Contudo, considerando todas as 
amostragens, o milhafre-real (Milvus milvus) foi a espécie para a qual se obteve maior número de 
contactos, mas o maior número de indivíduos correspondeu ao francelho. 

4.2.1.1. Abundância relativa e riqueza específicaAbundância relativa e riqueza específicaAbundância relativa e riqueza específicaAbundância relativa e riqueza específica    

As amostragens mensais por transectos permitiram determinar as áreas de maior abundância (número 
médio de indivíduos) e riqueza específica (número médio de espécies) na área da ZPE de Castro Verde, 
em ambas as épocas fenológicas. 

4.2.1.1.1. PrimaveraPrimaveraPrimaveraPrimavera    

A análise dos parâmetros de abundância média e riqueza específica relativos ao grupo das aves de rapina 
e outras planadoras, detectadas por quadrícula durante a época de Primavera, permite verificar que 
existem locais de maior concentração de indivíduos e de espécies na área amostrada e que as 
quadrículas referentes aos valores mais elevados de ambos os parâmetros são parcialmente 
coincidentes. 

As 7 quadrículas para as quais se registou um maior número médio de indivíduos (entre 12,3 a 39,6 
indivíduos) localizam-se, especialmente, na zona Noroeste da área de pesudo-estepe da ZPE de Castro 
Verde (Figura 44):  
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• 5 quadrículas a Noroeste do IP2, nas planícies circundantes à Estação de Casével 
(estação/Monte do Pardieiro – onde foi registado o valor mais elevado – e a Sul de Corta 
Rabos), Almeirim (Monte Mourão e Monte Gregórios) e Lagoa da Mó; 

• 2 quadrículas a Sudeste do IP2, próximas de Entradas (Sarnica) e do Guerreiro (Belver/marco 
geodésico das Croncheiras). 

Os valores elevados de abundância nestas quadrículas estão relacionados com a presença de colónias de 
francelho (por exemplo, na estação de Casével, Monte Novo da Lagoa e Mestras, a Noroeste do IP2, e 
Monte da Carvoeira e Belver, a Sudeste do IP2) e de tartaranhão-caçador (entre Corta Rabos e Monte 
Mourão a Noroeste do IP2 e Sarnica e Horta do Salgueiro a Sudeste do IP2).  

O maior número de espécies foi também registado em 4 quadrículas, com 6 a 8 espécies (Figura 45), 
sendo que 3 correspondem a quadrículas com maior abundância de indivíduos:  

• 2 quadrículas a Noroeste do IP2, próximo da Estação de Casével (estação/Monte do Pardieiro) 
e Lagoa da Mó, onde foi registado o valor mais elevado; 

• 2 quadrículas a Sudeste do IP2, próximas de Entradas (Sarnica) e de São Marcos da Ataboeira 
(Monte do Trigo). 

Todas as quadrículas referidas são caracterizadas pela dominância das culturas anuais de sequeiro.  

Relativamente ao monte Lagoa da Mó, é de referir que a área circundante é rica em coelho-bravo 
(Oryctolagus cunniculus), pelo que o maior número de indivíduos e de espécies nesta zona pode ser 
explicado pela abundância de uma das presas preferenciais das aves de rapina que ocorrem na ZPE de 
Castro Verde. Em relação às planícies a Sudeste de São Marcos da Ataboeira, a gestão das propriedades 
da LPN parece promover o desenvolvimento de várias espécies-presa de aves de rapina numa área de 
grande extensão, que, devido ao controlo da circulação de veículos, constitui também uma área 
tranquila de abrigo e reprodução para algumas espécies. 

As variações da abundância e riqueza específica ao longo dos 3 meses de amostragem, detectadas 
através dos transectos, podem ser observadas nas Figura 103 a Figura 105 e Figura 108 a Figura 110 – 
Anexo V. 
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Figura 44 – Número médio de indivíduos de aves de rapina e outras planadoras detectados por quadrícula 
2x2km, através da amostragem por transectos efectuada durante a Primavera (Abril, Maio e Junho de 2010), na 

ZPE de Castro Verde. 

 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 122/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

 

Figura 45 – Número total de espécies de aves de rapina e outras planadoras detectadas por quadrícula 2x2km, 
através da amostragem por transectos efectuada durante a Primavera (Abril, Maio e Junho de 2010), na ZPE de 

Castro Verde. 

4.2.1.1.2. InvernoInvernoInvernoInverno    

A análise dos mesmos parâmetros para a época de Inverno revela uma diminuição expressiva do 
número de indivíduos detectado por quadrícula nesta época do ano (de um máximo de 39,6 indivíduos 
para 9 indivíduos). Esta diminuição está relacionada com a ausência da maioria das espécies estivais de 
comportamento gregário durante o Inverno, como é o caso das colónias de francelho e de tartaranhão-
caçador, mas também dos bandos de grifo observados durante as amostragens de Primavera.  

Verifica-se também que as zonas de maior concentração de indivíduos e de espécies na área amostrada 
não são coincidentes com as quadrículas de maior abundância na Primavera.  

As 4 quadrículas para as quais se registou um maior número médio de indivíduos (entre 6,5 a 9 
indivíduos) localizam-se nas zonas limítrofes da área de pesudo-estepe da ZPE de Castro Verde (Figura 
46):  
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• 2 quadrículas a Noroeste do IP2, próximo do Carregueiro (Monte do Gavião) e Albernôa (Vale 
Fanado); 

• 2 quadrículas a Sudeste do IP2, próximas do Guerreiro (Belver/marco geodésico das 
Croncheiras e herdade de São Marcos). 

As quadrículas a Noroste do IP2 caracterizam-se pela presença de áreas florestadas, especialmente 
montados de azinho abertos e eucaliptais, enquanto as quadrículas a Sudeste do IP2 são 
maioritariamente constituídas por áreas abertas compostas por culturas anuais de sequeiro.  

Os valores elevados de abundância nestas quadrículas estão relacionados com a presença de milhafre-
real e de águia-d’asa-redonda e poderão ser resultantes de uma elevada disponibilidade alimentar nestas 
áreas durante a época de invernada.  

O maior número de espécies foi também registado em 4 quadrículas, com 5 e 7 espécies (Figura 47), 
sendo que 3 correspondem a quadrículas com maior abundância de indivíduos:  

• 3 quadrículas a Noroeste do IP2, próximo do Carregueiro (Monte do Gavião) (valor mais 
elevado) e Albernôa (Vale Fanado); 

• 1 quadrícula a Sudeste do IP2, próxima do Guerreiro (herdade de São Marcos). 

As variações da abundância e riqueza específica ao longo dos 2 meses de amostragem de Inverno, 
detectadas através dos transectos, podem ser observadas nas Figura 106, Figura 107, Figura 111 e Figura 
112 – Anexo V. 
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Figura 46 – Número médio de indivíduos de aves de rapina e outras planadoras detectados por quadrícula 
2x2km, através da amostragem por transectos efectuada durante o Inverno (Dezembro de 2010 e Janeiro de 

2011), na ZPE de Castro Verde. 

 

 

 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 125/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

 

Figura 47 – Número total de espécies de aves de rapina e outras planadoras detectadas por quadrícula 2x2km, 
através da amostragem por transectos efectuada durante o Inverno (Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011), na 

ZPE de Castro Verde. 

4.2.1.2. Índice Quilométrico de Contactos e Índice QuilométricoÍndice Quilométrico de Contactos e Índice QuilométricoÍndice Quilométrico de Contactos e Índice QuilométricoÍndice Quilométrico de Contactos e Índice Quilométrico    de Abundânciade Abundânciade Abundânciade Abundância    

No Quadro 31 apresenta-se o índice quilométrico com base no número médio de contactos (IQC) e de 
indivíduos (IQA) registados por transecto.  

Os transectos TRCV25 (Belver) e TRCV20 (Monte do Guerreiro), situados a Sul de São Marcos da 
Ataboeira e que atravessam algumas das herdades geridas pela Liga para a Protecção da Natureza (LPN), 
foram os que apresentaram o maior número médio de registos por quilómetro (IQC), em ambas as 
épocas fenológicas, sendo que o TRCV20 apresentou também o número médio de indivíduos por 
quilómetro mais elevado (IQA). Nestes transectos, a maioria dos contactos foi referente a observações 
de tartaranhão-caçador e de colónias de francelho durante a Primavera e de milhafre-real no Inverno.  

Durante a Primavera, os transectos TRCV05 (Alagoa da Forca) e TRCV06 (Lagoa da Mó), localizados na 
área Oeste da ZPE, apresentaram também um maior número médio de indivíduos, por diferentes 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 126/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

razões. No transecto Alagoa da Forca, registaram-se grupos de grifos e de corvos de grandes 
dimensões, enquanto que no transecto Lagoa da Mó foram observadas colónias de francelhos, onde 
estão presentes várias aves da espécie. O TRCV06 voltou a registar um elevado número médio de 
indivíduos por quilómetro durante o Inverno, devido à abundância de milhafre-real ao longo do 
transecto.  

Quadro 31 – Indíce Quilométrico de Contactos (IQC - número médio de contactos com aves de rapina e outras 
planadoras por quilómetro) e de Abundância (IQA - número médio de aves de rapina e outras planadoras por 

quilómetro) por época fenológica e por transecto efectuado na ZPE de Castro Verde.  

Transecto 
Comprimento  

Primavera/Inverno 
(m) 

IQC IQA 

Primavera Inverno Média Primavera Inverno Média 

TRCV01 5246 1,3 0,8 1,1 1,8 0,8 1,4 

TRCV02 5609 1,1 0,8 1,0 2,3 1,0 1,8 

TRCV03 10012 2,4 0,7 1,7 5,8 0,7 3,8 

TRCV04 6926 0,8 0,8 0,8 1,4 1,4 1,4 

TRCV05 6880 / * 2,4 - 2,4 6,2 - 6,2 

TRCV06 6765 2,9 2,0 2,5 5,6 2,7 4,4 

TRCV07 9824 0,8 1,3 1,0 1,0 1,5 1,2 

TRCV08 4679 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 

TRCV09 4752 0,6 0,6 0,6 1,0 1,1 1,0 

TRCV10 6921 2,0 1,7 1,9 3,0 2,0 2,6 

TRCV11 7600 1,7 1,6 1,7 2,1 2,0 2,1 

TRCV12 6266 0,3 0,3 0,3 0,7 0,4 0,6 

TRCV13 4887 1,1 1,4 1,2 1,1 1,6 1,3 

TRCV14 7947 / 6375 0,5 1,4 0,8 0,6 2,0 1,2 

TRCV15 9536 1,4 1,0 1,3 1,8 1,0 1,5 

TRCV16 7979 2,6 1,4 2,2 4,2 1,5 3,1 

TRCV17 5708 1,5 1,8 1,6 2,2 2,3 2,2 

TRCV18 5086 1,4 2,0 1,6 1,6 2,0 1,8 

TRCV19 6098 1,7 0,8 1,3 2,0 1,0 1,6 

TRCV20 5777 2,9 2,3 2,6 6,2 3,3 5,0 

TRCV21 7577 1,0 1,1 1,0 1,6 1,4 1,5 

TRCV22 5612 0,7 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 

TRCV23 5171 / 4343 0,5 0,8 0,6 0,6 0,9 0,7 

TRCV24 5916 0,5 0,8 0,6 0,5 0,8 0,6 

TRCV25 4119 3,2 2,1 2,7 10,5 2,3 7,2 

TRCV26 7396 0,7 0,9 0,8 0,9 1,2 1,0 

TRCV27 4867 1,4 0,7 1,1 1,5 1,4 1,5 

Total 175156 / 167448 1,4 1,2 1,3 2,5 1,5 2,1 

* TRCV05 não foi realizado durante o Inverno. 
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4.2.2. AAAANÁLISE POR ESPÉCIENÁLISE POR ESPÉCIENÁLISE POR ESPÉCIENÁLISE POR ESPÉCIE    

Os transectos efectuados permitiram recolher informação sobre a ocorrência e distribuição das 22 
espécies de aves de rapina e outras planadoras registadas na ZPE de Castro Verde. Estas espécies 
encontram-se listadas no Quadro 32, onde também é apresentado o número total de contactos e de 
indivíduos de cada uma detectados por época fenológica.  

Quadro 32 – Número total de contactos (C) e de indivíduos (I) obtido para cada espécie detectada nos 
transectos para aves de rapina e outras planadoras, durante a Primavera de 2010 e o Inverno de 2010/2011. 
Estatuto de conservação segundo Cabral et al. (2006) (CR – Criticamente em Perigo, EN – Em Perigo, VU – 

Vulnerável, NT – Quase Ameaçado, LC – Pouco preocupante). * Livro Vermelho IUCN 

Família Espécie 
Estatuto de 
conservação 

Primavera Inverno Total 

C I C I C I 

CICONIIDAE Cegonha-preta Ciconia nigra VU 1 1 1 1 2 2 

ACCIPITRIDAE 

Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus NT 12 13 9 10 21 23 

Milhafre-preto Milvus migrans LC 48 56 - - 48 56 

Milhafre-real Milvus milvus CR/VU 6 6 176 241 182 247 

Milvus sp. - 6 7 - - 6 7 

Grifo Gyps fulvus NT 15 83 - - 15 83 

Abutre-preto Aegypius monachus CR 3 4 - - 3 4 

Águia-cobreira Circaetus gallicus NT 12 12 - - 12 12 

Águia-sapeira Circus aeruginosus VU 5 6 3 4 8 10 

Tartaranhão-azulado Circus cyaneus VU - - 19 21 19 21 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus EN 179 220 - - 179 220 

Açor Accipiter gentilis VU 0 0 1 1 1 1 

Gavião Accipiter nisus LC 0 0 2 2 2 2 

Águia-d’asa-redonda Buteo buteo LC 75 81 72 77 147 158 

Bútio-mourisco Buteo cf. rufinus cirtensis VU* 6 6 - - 6 6 

Buteo sp. - 10 10 - - 10 10 

Águia-imperial Aquila adalberti CR 3 3 4 4 7 7 

Águia-calçada Hieraaetus pennatus NT 16 17 - - 16 17 

Águia-perdigueira Hieraaetus fasciatus EN 0 0 1 1 1 1 

Hieraaetus sp. - 1 1 - - 1 1 

FALCONIDAE 

Francelho Falco naumanni VU 136 462 - - 136 462 

Peneireiro Falco tinnunculus LC 25 26 88 95 113 121 

Esmerilhão Falco columbarius VU - - 2 2 2 2 

Falcão-peregrino Falco peregrinus VU 0 0 5 5 5 5 

Falco sp. - 143 197 0 0 143 197 

CORVIDAE Corvo Corvus corax NT 31 88 10 12 41 100 

Espécie não identificada - 17 20 7 8 24 28 

Total 750 1319 400 484 1150 1803 
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Das espécies registadas nos transectos de amostragem, obteve-se um maior número de contactos para:  

• o milhafre-real (Milvus milvus) (182 contactos), essencialmente referente a indivíduos da 
população invernante; 

• o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) (179 contactos), no período primaveril; 

• a águia-d’asa-redonda (Buteo buteo) (147 contactos), em ambas as épocas fenológicas; 

• e o francelho (Falco naumanni) (136 contactos), na Primavera. Contudo, existe um elevado 
número de contactos com indivíduos do género Falco não identificados até à espécie (143 
contactos), devido às semelhanças morfológicas entre as duas espécies de falconídeos mais 
comuns na área de estudo durante a Primavera (peneireiro Falco tinnunculus vs. Falco naumanni). 

Algumas espécies foram observadas esporadicamente na área de estudo, como é o caso do açor 
(Accipiter gentilis) (1 contacto) e do gavião (Accipiter nisus) (2 contactos), com estatuto Pouco 
Preocupante; da cegonha-preta (Ciconia nigra) e do esmerilhão (Falco columbarius) (2 contactos cada), 
com estatuto de conservação Vulnerável; da águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) (1 contacto) de 
estatuto Em Perigo, e do abutre-preto (Aegypius monachus) (3 contactos), com estatuto de conservação 
Criticamente em Perigo. Destacam-se ainda 6 observações de indivíduos com características 
morfológicas de Buteo rufinus cirtensis, espécie característica do Norte de África (Elloriaga & Muñoz, 
2010).  

4.2.2.1. Estimativas de densidade e populacionais em ambas as épocas fenolEstimativas de densidade e populacionais em ambas as épocas fenolEstimativas de densidade e populacionais em ambas as épocas fenolEstimativas de densidade e populacionais em ambas as épocas fenológicasógicasógicasógicas    

A análise dos resultados obtidos pelo método por distâncias permitiu estimar uma taxa de 
detectabilidade por grupo de espécies definidas na metodologia. Concluiu-se que a maioria das espécies 
de pequeno porte são detectadas a uma menor distância do que as espécies de maior porte, dado que já 
era esperado, pois as aves de pequenas dimensões são menos visíveis a grandes distâncias.  

Seguidamente, estas taxas foram utilizadas para efectuar as estimativas de densidade e de abundância 
populacional das aves de rapina e de outras planadoras, para as quais se registou um número de 
contactos suficientes para efectuar uma estimativa fiável. Estes resultados apresentam-se no Quadro 33, 
bem como os respectivos intervalos de confiança (95%). Ressalva-se que a abundância populacional foi 
estimada para a área da ZPE de Castro Verde (85345 ha).  

Quadro 33 – Estimativas de densidade e dimensão populacional (número de indivíduos) das espécies de aves de 
rapina e outras planadoras na área da ZPE de Castro Verde, efectuadas através da amostragem por distâncias 

(Distance). Funções usadas na modelação das funções de detecção (HR – Hazard-rate; HN – Half-normal; UN – 

Uniform); 
^
D - estimativa da densidade da população na área de estudo, expressa em número de indivíduos por 10 

hectares; CV (%) – Coeficiente de variação, em percentagem; IC 95% - Intervalo de confiança de 95%; 
^
N  - 

estimativa do tamanho da população (número de indivíduos) na área da ZPE de Castro Verde. 

Grupo Espécie Função Época ^
D  

CV (%) IC 95% (
^
D ) 

^
N  IC 95% (

^
N ) 

P Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus HR Anual 0,0045 37,43 0,0022-0,0095 39 18-81 

T Milhafre-preto Milvus migrans UN Primavera 0,0115 21,12 0,0075-0,0177 98 64-151 

U Milhafre-real Milvus milvus HN Primavera 0,0007 46,89 0,0003-0,0017 6 2-14 
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Grupo Espécie Função Época ^
D  

CV (%) 
IC 95% (

^
D ) 

^
N  IC 95% (

^
N ) 

Inverno 0,0487 17,57 0,0342-0,0692 415 292-591 

R Tartaranhão-azulado Circus cyaneus UN Inverno 0,0063 25,94 0,0037-0,016 54 32-90 

S Tartaranhão-caçador Circus pygargus HR Primavera 0,0501 19,03 0,0343-0,0731 428 293-624 

V Águia-d'asa-redonda Buteo buteo UN 

Primavera 0,0140 17,71 0,0098-0,0199 119 84-170 

Inverno 0,0206 18,50 0,0142-0,0299 176 121-255 

Anual 0,0166 13,87 0,0126-0,0218 141 107-186 

R Águia-calçada Hieraaetus pennatus UN Primavera 0,0033 35.24 0,0016-0,0066 28 14-57 

P Francelho Falco naumanni HR Primavera 0,0977 25,14 0,0592-0,1612 834 506-1375 

W Peneireiro Falco tinnunculus HR 

Primavera 0,0105  29.04 0,0059-0,0186 90 51-159 

Inverno 0,0520 21,38 0,0341-0,0792 444 291-676 

Anual 0,0267 19,71 0,0182-0,0394 228 155-336 

R Corvo Corvus corax UN Anual 0,0111 31,44 0,0060-0,0207 95 51-176 

 

Segundo o método de estimativa por distâncias, as espécies para as quais se estimou um maior número 
de efectivos na área da ZPE de Castro Verde foram o francelho (834 indivíduos durante a Primavera), o 
peneireiro (444 indivíduos durante o Inverno), o tartaranhão-caçador (428 indivíduos durante a 
Primavera) e o milhafre-real (415 indivíduos durante o Inverno). 

As estimativas da população residente de águia-d’asa-redonda (anual e em ambas as épocas fenológicas), 
da população invernante de milhafre-real, da população estival de tartaranhão-caçador e da população 
residente de peneireiro (anual), representam as estimativas populacionais mais fiáveis do presente 
estudo, o que é indicado pelo menor coeficiente de variação (13,9%, 17,6%, 19,0% e 19,7%, 
respectivamente). Para algumas espécies, as estimativas populacionais não são tão fiáveis, como para o 
peneireiro-cinzento (39 indivíduos) e águia-calçada (28 indivíduos), com coeficientes de variação 
superiores a 30%. 

Relativamente às estimativas da dimensão da população das espécies residentes entre ambas as épocas, 
conclui-se que a variação da população de águia-d’asa-redonda e de peneireiro entre a Primavera e o 
Inverno poderá estar relacionada com o número de observações identificadas até ao género (Buteo sp. e 
Falco sp.), devido à ocorrência de 2 espécies semelhantes (Buteo cf. rufinus cirtensis e Falco naumanni) 
durante a Primavera. A identificação correcta destes indivíduos poderá resultar num aumento do 
número de observações das duas espécies, aproximando as dimensões populacionais da Primavera e do 
Inverno. Nestes casos, o coeficiente de variação da estimativa anual indica que esta é a estimativa 
populacional mais fiável e aproximada da dimensão populacional real das espécies.  

4.2.2.2. BBBBiótopos de ocorrênciaiótopos de ocorrênciaiótopos de ocorrênciaiótopos de ocorrência    

Esta análise permitiu determinar os biótopos preferenciais das espécies e a composição do habitat com 
influência na sua presença.  

A representatividade dos biótopos nos transectos efectuados na Primavera e Inverno encontram-se no 
Anexo IV. Em ambas as amostragens, os pousios são o biótopo dominante, sendo que os montados 
abertos e as searas são também biótopos importantes na composição do habitat. 
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Na Figura 48 encontra-se a distribuição dos contactos das espécies, para as quais se obteve uma 
estimativa fiável da densidade populacional, pelos biótopos. A análise da influência dos principais 
biótopos existentes na ZPE de Castro Verde na ocorrência e abundância destas espécies está 
representada no Quadro 34. Relembra-se que a influência das covariáveis (biótopos) na ocorrência de 
cada espécie foi estudada através dos coeficientes associados à distribuição binomial e que a influência 
das covariáveis na abundância (número de indivíduos) de cada espécie foi estudada através dos 
coeficientes associados à distribuição binomial negativa. 

Obtiveram-se resultados esclarecedores para o tartaranhão-caçador e francelho. Os registos de 
tartaranhão-caçador foram maioritariamente efectuados em pousios e searas (Figura 48), tendo sido 
comprovada uma influência positiva da presença do biótopo de seara na ocorrência e abundância da 
espécie pela aplicação de MLG (Quadro 34), ou seja, existe uma maior probabilidade de observar a 
espécie e em número mais elevado nas culturas cerealíferas em transectos em que estes biótopos estão 
muito representados. Para o francelho, a maioria das observações foram em pousio, para o qual os MLG 
também evidenciam uma relação forte entre a presença deste biótopo mas também de searas nos 
transectos e a ocorrência da espécie. 
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Figura 48 – Distribuição dos contactos com aves de rapina e outras planadoras pelos principais biótopos existentes na ZPE de Castro Verde e sua disponibilidade, em ambas 
as épocas fenológicas, nomeadamente  – seara (Primavera) / cultura jovem de cereal (Inverno),  – cultura jovem de cereal com matos (Inverno),  – florestação,            

 – lavrado (Primavera),  – matos,  – montado aberto,   – montado aberto com matos,  – olival,  – pousio e  – pousio com matos (Inverno). 
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Quadro 34 – Influência dos biótopos na ocorrência e abundância das aves de rapina e outras planadoras durante a Primavera e Inverno na ZPE de Castro Verde. Resumo 
dos resultados dos Modelos Lineares Generalizados. Influência dos biótopos na ocorrência (O) das espécies analisada através da distribuição binomial e a influência dos 
biótopos na abundância (A) das espécies analisada através da distribuição binomial negativa. Influência positiva (+) ou negativa (-) e respectivos níveis de significância (. 

p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001). Biótopos: S – Seara, P – Pousio, L – Lavrado, F – Florestação, M – Matos, Md – Montado com seara ou pousio, MdM – Montado 
com matos, Ol – Olival, CJ – Cultura jovem de cereal, CJM – Cultura jovem de cereal com matos, PM – Pousio com matos. Nota: A ocorrência e abundância de 

peneireiro-cinzento e de águia-calçada durante a Primavera e de tartaranhão-azulado e águia-d’asa-redonda durante o Inverno não são influenciadas pela presença dos 
principais biótopos presentes na área de amostragem. 

Espécie 

Primavera Inverno 

S P L F M Md MdM Ol CJ CJM P PM F Md MdM Ol 

O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A O A 

Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus                                 

Milhafre-preto Milvus migrans     
+ 
* 

         
+ 
** 

                 

Milhafre-real Milvus milvus                     
+ 
*            

Tartaranhão-azulado Circus cyaneus                                 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus 
+ 

*** 
+ 
* 

                              

Águia-d’asa-redonda Buteo buteo         
- 
. 

                       

Águia-calçada Hieraaetus pennatus                                 

Francelho Falco naumanni 
+ 

*** 
 

+ 
*** 

                             

Peneireiro Falco tinnunculus        
+ 

*** 
 

+ 
*** 

+ 
* 

         
+ 
* 

+ 
*        

+ 
*   

Corvo Corvus corax  
+ 
* 

         
- 
. 
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Seguidamente, apresentam-se os resultados obtidos durante as campanhas de amostragem por 
transectos durante a Primavera (Abril, Maio e Junho de 2010) e Inverno (Dezembro de 2010 e Janeiro 
de 2011), quanto à distribuição e abundância relativa de todas as espécies detectadas e aos biótopos que 
melhor explicam os padrões observados. 

Ressalva-se que a abundância relativa mapeada se refere ao número médio de indivíduos observados por 
quadrícula por espécie para as campanhas da Primavera (3) e de Inverno (2), que as estimativas de 
densidade só são referidas para as espécies em que o valor estimado é fiável (coeficiente de variação 
menor que 40%) e que a estimativa populacional do número de indivíduos por espécie é extrapolada 
para a área actual da ZPE de Castro Verde (85345 ha).  

4.2.2.3. TartaranhãoTartaranhãoTartaranhãoTartaranhão----caçador (Circus pygargus)caçador (Circus pygargus)caçador (Circus pygargus)caçador (Circus pygargus)    

O tartaranhão-caçador foi a espécie estival para a qual se obteve um maior número de contactos (179), 
tendo sido observado em todos os meses de amostragem da Primavera e em quase todos os transectos 
efectuados (excepto TRCV24, em Vale de Camelos), especialmente em actividade de caça.  

Tendo em conta o número médio de indivíduos detectados por quadrícula 2x2km (Figura 49), verifica-se 
que a maior abundância média foi obtida para uma área cerealífera a Este de Entradas (TRCV16). A área 
de cereal ao longo do TRCV05, que passa no marco geodésico da Alagoa da Forca, e dos TRCV20 e 
TRCV25, que atravessam as Herdades de São Marcos e Belver, obtiveram também valores elevados de 
abundância.  

A espécie apresenta uma distribuição alargada ao longo da área de pseudo-estepe da ZPE de Castro 
Verde (Figura 49), estando também presente, em menores abundâncias, em locais dominados por 
habitats não estepários, desde que aí ocorram pequenas bolsas de estepe cerealífera, como acontece na 
zona de Albernôa.  

As suas áreas de ocorrência regular, que correspondem a áreas onde foram observados, regularmente, 
indicíos da presença de um ou mais casais, são identificadas na Figura 50 e poderão corresponder a 
colónias de nidificação. O maior número de casais detectado numa destas áreas de ocorrência regular 
corresponde a 3 casais (3 machos na mesma área quer em Maio quer em Junho) e foi também registado 
numa zona cerealífera a Este de Entradas, que coincide com a quadrícula para a qual se obteve o valor 
mais elevado de abundância média. Segundo Onofre (1994) in Catry et al. (2010), em 1992, a maior 
parte da população da zona de Castro Verde agregavava-se em pequenas colónias de 2 a 8 casais, com 
uma distância mínima entre ninhos de 9 a 10 m. 

Refere-se ainda que foram observados 6 juvenis em 6 zonas distintas, no mês de Junho (Figura 49): 
próximo do Monte do Mendes (Almeirim), do marco geodésico do Torrejão, de Sete, Monte das 
Sorraias (Viseus), Horta do Salgueiro e Belver. Estes resultados revelam o sucesso reprodutor dos 
casais que se reproduziram nestas áreas, especialmente na área Sudeste da ZPE.  

Como já foi referido, os registos da espécie foram maioritariamente efectuados em pousios e searas, 
tendo sido comprovada por MLG uma influência positiva da presença do biótopo seara nos transectos 
na ocorrência e abundância da espécie (Figura 48 e Quadro 34). Na zona de Castro Verde, é conhecida 
a preferência nítida da espécie por nidificar em searas e por caçar em zonas de pousio, seguido das 
culturas cerealíferas e dos matos (Onofre, 1994 in Catry et al., 2010), o que explica os resultados 
obtidos. 
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Figura 49 – Distribuição e número médio de indivíduos de tartaranhão-caçador por quadrícula 2x2km e 
observações de juvenis, durante a Primavera, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 50 – Distribuição das áreas de ocorrência regular de tartaranhão-caçador na ZPE de Castro Verde.  

4.2.2.3.1. Estimativas populacionaisEstimativas populacionaisEstimativas populacionaisEstimativas populacionais    

Seguidamente, apresentam-se as estimativas da população de tartaranhão-caçador, efectuadas através da 
aplicação de três métodos diferentes. 

O método de amostragem por distâncias (Distance) permitiu estimar a população desta espécie em 428 
indivíduos (293 a 624 indivíduos), ou seja, 214 casais (147 a 312 casais) para a ZPE de Castro Verde, 
com um coeficiente de variação de 19,0%. Entre as estimativas de espécies estivais, a dimensão 
populacional do tartaranhão-caçador é a segunda mais precisa. Ressalva-se que se assumiu que esta 
estimativa para a área total da ZPE é comparável com as seguintes efectuadas para a área de pseudo-
estepe devido às preferências de habitat da espécie (biótopos estepários). 

O método de contagem directa (Quadro 35) determinou a presença de um mínimo de 266 casais para 
a área de pseudo-estepe da ZPE, tendo em conta o número mínimo de indivíduos de um género 
detectados numa amostragem (53 machos), e um máximo de 286 casais, tendo em conta o número 
máximo de indivíduos detectados numa amostragem (57 machos). Verificou-se ainda que o número de 
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fêmeas detectado foi sempre menor que o número de machos, o que está intimamente relacionado com 
o facto das fêmeas permanecerem no ninho ou muito próximo dele durante longos períodos da época 
de reprodução, especialmente durante a incubação e no período em que têm crias no ninho (Garcia & 
Arroyo, 2005), sendo menos conspícuas. 

Quadro 35 – Número de tartaranhões-caçador de cada sexo detectados por mês na área amostrada pelos 
transectos (método de contagem directa). 
Mês N.º de fêmeas N.º de machos 

Abril 23-27 53-57 

Maio 16-20 49-53 

Junho 22-32 32-39 

Intervalo de valores 16-32 32-57 

Estimativa do n.º mínimo de casais na área amostrada 53 
Estimativa do n.º máximo de casais na área amostrada 57 

 

O método de contagem por área vital, que tem em consideração a distância média de caça ao ninho de 
machos e fêmeas determinadas por Garcia & Arroyo (2005) e o número de indivíduos de um sexo 
detectado nas áreas de ocorrência regular (quando a espécie foi detectada nessa área em pelo menos 2 
amostragens), permitiu determinar a presença de um número médio de 276 casais (estimativa que 
variou entre 171 e 608 casais para a área de pseudo-estepe da ZPE).  

No Quadro 36 apresenta-se um resumo das três estimativas populacionais efectuadas neste estudo e de 
informação relevante proveniente de bibliografia.  

Quadro 36 – Resumo das estimativas da população reprodutora (número de casais) de tartaranhão-caçador 
(Circus pygargus) na área de pseudo-estepe da ZPE de Castro Verde e estimativas provenientes de informação 

bibliográfica. *A estimativa do Distance foi efectuada para a área total da ZPE e não para a área de pseudo-estepe. 

 

Amostragem 
por 

distâncias 
(Distance) 

* 

Contagem 
directa 

Contagem  
por  

área vital 

IBA  
Castro Verde 

População nacional 

Costa et al. 
 (2003) 

Rufino et al. 
(1985) 

in Catry et al. 
(2010) 

Onofre & Rufino 
(1995) 

in Cabral et al. 
(2006) 

BirdLife 
International 

(2004b) 

N.º mínimo 147 266 171 50 1000 900 500 

N.º médio 214 - 276 - - - - 

N.º máximo 312 286 608 80 1300 1200 1000 

 

A análise dos valores obtidos pelos três métodos de estimação da população de tartaranhão-caçador na 
ZPE de Castro Verde, revela uma variação reduzida entre os valores médios da amostragem por 
distâncias e da contagem por área vital e o mínimo da contagem por transecto por mês.  

Considera-se que a estimativa produzida pela análise das distâncias é a mais correcta, dado que é a que 
mais se adequa ao delineamento experimental implementado para a recolha de dados de campo. Por 
outro lado, assinala-se que a amostragem desta espécie através desta metodologia cumpre todos os 
pressupostos da análise das distâncias. Tal como descrito no capítulo 3.2.3.2. os pressupostos da 
estimativa por distâncias permite obter estimativas não enviesadas da densidade, desde que sejam 
salvaguardados os seguintes pressupostos (Cassey & McArdle, 1999; Buckland et al. 2001):  
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• O método pressupõe que os pontos/transectos de amostragem devem ser implementados de forma 
aleatória relativamente à distribuição da população – considera-se que a distribuição de 
tartaranhão-caçador não é influenciada pela presença de estradas, pelo que este pressuposto 
foi cumprido; 

• Os indivíduos localizados sobre o ponto/transecto são sempre detectados (g(0) = 1) – considera-se 
que este pressuposto foi cumprido; 

• Os indivíduos são detectados na sua posição inicial, antes de qualquer movimento em resposta ao 
observador – considera-se que este pressuposto foi cumprido; 

• As distâncias entre os indivíduos e o ponto/transecto devem ser medidas com precisão – considera-
se que este pressuposto foi cumprido. Cada observação foi mapeada sob a carta militar, 
com o maior rigor possível, e a distância foi determinada em ambiente SIG; 

• O observador deve reconhecer e identificar correctamente as espécies estudadas – considera-se 
que este pressuposto foi cumprido, dada a experiência dos observadores de campo. 

Por outro lado, de modo a garantir a produção de estimativas mais fiáveis, e de acordo com as 
recomendações de (Buckland et al., 2001), truncaram-se as distâncias registadas à direita em 5%, de 
forma a remover possiveis outliers, que poderiam ser responsáveis por estimativas enviesadas. Assinala-
se também que sendo esta uma espécie que forma colónias durante o período reprodutor, cada 
contacto registado nesta época poderá corresponder não só a indivíduos solitários mas também a 
grupos de dois ou mais indivíduos em simultâneo (clusters). Assim, a detecção de uma ave pode 
condicionar a detecção de outros indivíduos, não existindo uma independência dos dados. Por essa 
razão, o facto dos dados corresponderem a clusters de indivíduos foi considerado na estimativa da 
função de detecção g(y) e, portanto, na estimativa final da densidade populacional de tartaranhão-
caçador.   

A última estimativa da população nacional de tartaranhão-caçador situa-se entre 500 a 1000 casais e é 
referente ao ano 2002 (BirdLife International, 2004b). Considerando a estimativa mínima (147 casais) e 
máxima (608 casais) obtidas por todos os métodos analisados no presente estudo, a população 
reprodutora na ZPE de Castro Verde representa entre 14,7 a 60,8% da população nacional. 

No entanto, os dados do presente estudo indicam que a população de tartaranhão-caçador da ZPE de 
Castro Verde tem sido subestimada. De acordo com os dados da IBA de Castro Verde (PT09), a 
população da espécie foi estimada entre 50 a 80 casais em 1996 (Costa et al., 2003), o que representa 
cerca de metade do valor mínimo estimado por todos os métodos do presente estudo, e cerca de três 
vezes inferior o valor de 214 casais (considerada a estimativa mais correcta no presente estudo). 
Assinala-se que o presente estudo é o primeiro a aplicar metodologias específicas para censar a espécie 
à escala da ZPE e que se considera que a estimativa para 1996 se encontra subestimada, não existindo 
evidências de que ocorreu um aumento populacional da espécie de 1996 para 2010. 
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4.2.2.4. CegonhaCegonhaCegonhaCegonha----preta (preta (preta (preta (Ciconia niCiconia niCiconia niCiconia nigragragragra))))    

A cegonha-preta foi observada apenas em duas situações, uma em cada época fenológica. Durante a 
Primavera (Figura 51), foi observada próximo dos Campos da Braciosa, a Sul de Albernoa, na 
amostragem de Junho. A ave encontrava-se a grande altitude, provavelmente em voo de passagem. 
Durante o Inverno (Figura 52), esta espécie foi observada numa zona de montado aberto a Sul de 
Aljustrel, na amostragem de Janeiro. 

A cegonha-preta distribui-se como nidificante pela região Leste do Baixo Alentejo (Equipa Atlas, 2008). 
Nesta região, é mais frequente ao longo do rio Guadiana e dos seus afluentes e, em 1990, o Guadiana 
era a terceira área mais importante para a população nacional da espécie. Apesar de ser essencialmente 
estival, a ocorrência de cegonha-preta durante a época fria, envolvendo indivíduos isolados, é 
relativamente regular no Sul do país (Catry et al., 2010).  

 

Figura 51 – Distribuição e número médio de indivíduos de cegonha-preta durante a Primavera, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 52 – Distribuição e número médio de indivíduos de cegonha-preta durante o Inverno, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.5. PPPPeneireiroeneireiroeneireiroeneireiro----cinzento (cinzento (cinzento (cinzento (Elanus caeruleusElanus caeruleusElanus caeruleusElanus caeruleus))))    

O peneireiro-cinzento foi detectado em todas as amostragens (21 contactos) (Quadro 32), parecendo 
ter uma distribuição bastante localizada na área de estudo, em ambas as épocas fenológicas. Na 
Primavera e Inverno, foi detectada entre o Carregueiro e a Herdade do Gavião, junto ao marco 
geodésico de Penedo do Seixo, e entre Outeiro e Namorados (Figura 53 e Figura 54), especialmente em 
zonas de montado aberto. Foi também observado em outras áreas em cada uma das épocas, 
destacando-se o maior número indivíduos num montado aberto, com pousio em subcoberto, entre 
Trindade e o Monte da Poupa (Primavera) e num montado aberto, com subcoberto de cultura jovem de 
cereal, próximo do Monte do Salto (Inverno). 

O método de amostragem por distâncias permitiu estimar a população anual desta espécie na ZPE de 
Castro Verde em 39 indivíduos (18 a 81 indivíduos), com um coeficiente de variação de 37,4% (Quadro 
33). Segundo Birdlife International (2004), a estimativa mais recente aponta para a presença de 300 a 
1000 casais em Portugal. 

O maior número de registos da espécie foi efectuado em montados abertos e pousios em ambas as 
épocas (Figura 48), o que está de acordo com o descrito pela bibliografia (Catry et al., 2010). Contudo, a 
análise por MLG não detectou influência destes biótopos na ocorrência ou abundância da espécie 
(Quadro 34). 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 141/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

 

Figura 53 – Distribuição e número médio de indivíduos de peneireiro-cinzento durante a Primavera, por 
quadrícula 2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 54 – Distribuição e número médio de indivíduos de peneireiro-cinzento durante o Inverno, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.6. MilhafreMilhafreMilhafreMilhafre----preto (preto (preto (preto (Milvus migransMilvus migransMilvus migransMilvus migrans))))    

O milhafre-preto, espécie estival, foi observado em todas as amostragens primaveris (48 contactos) 
(Quadro 32). Pertence ao grupo de espécies com distribuição mais alargada na época de Primavera, 
sendo pontualmente mais abundante (Figura 55). Destaca-se o registo máximo de um grupo de 4 
indivíduos num campo de restolho a Norte do marco geodésico Alagoa da Forca, a caçar aproveitando a 
ceifa, em meados de Junho.  

O método de amostragem por distâncias permitiu estimar a população desta espécie em 98 indivíduos 
(64 a 151 indivíduos) para a ZPE de Castro Verde, com um coeficiente de variação de 21,1% (Quadro 
33). Segundo a Birdlife International (2004), a estimativa mais recente aponta para a presença de 800 a 
1600 casais em Portugal. 

O maior número de registos da espécie foi efectuado em pousios e montados abertos (Figura 48), o que 
está de acordo com o descrito pela bibliografia (Catry et al., 2010). No entanto, a análise por MLG não 
detectou influência destes biótopos na ocorrência ou abundância da espécie mas indicou a influência 
positiva dos lavrados e dos olivais na sua ocorrência (Quadro 34), o que não era esperado. Uma vez que 
o olival e o lavrado são os biótopos menos representados na época de Primavera, este resultado está 
relacionado com o facto da espécie ter sido maioritariamente observada em troços em que esses 
biótopos estavam presentes (mesmo que em extensão reduzida). Desta forma, o modelo detectou uma 
associação positiva entre biótopos pouco representados e o número desproporcionalmente elevado de 
observações (ocorrências) associado a troços que contêm esses biótopos. 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 144/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

 

Figura 55 – Distribuição e número médio de indivíduos de milhafre-preto durante a Primavera, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.7. MilhafreMilhafreMilhafreMilhafre----real (real (real (real (Milvus milvusMilvus milvusMilvus milvusMilvus milvus))))    

O milhafre-real é uma espécie maioritariamente invernante em território nacional e especialmente na 
ZPE de Castro Verde. Por esta razão, o número de contactos durante a Primavera foi bastante reduzido 
(6 contactos), correspondendo sempre à observação de apenas um indivíduo, enquanto durante o 
Inverno se registaram 176 contactos (241 indivíduos), sendo que foram observados várias vezes grupos 
compostos por até 8 indivíduos (Quadro 32).  

Tal como demonstra a Figura 56, a sua distribuição primaveril é bastante dispersa pela ZPE de Castro 
Verde mas pontual e localizada. Durante o Inverno (Figura 57), a espécie ocorre por toda a ZPE, em 
especial na zona das herdades da LPN, junto a Albernoa (entre Magros e a ribeira de Terges), Vale 
Fanado, Monte Pestanas e entre o Monte Peliteiros e Monte da Funcheira. As zonas a Sudoeste 
caracterizam-se por culturas anuais de sequeiro e as áreas a Nordeste por sistemas agro-florestais de 
azinho.  

O método de amostragem por distâncias permitiu estimar a população primaveril desta espécie na ZPE 
de Castro Verde em 6 indivíduos (2 a 14 indivíduos), com um coeficiente de variação de 46,9% (Quadro 
33) e uma população invernante de 415 indivíduos (292 a 591 indivíduos), com um coeficiente de 
variação de 17,6%, indicando maior precisão. 

O valor obtido pela aplicação da metodologia por transectos, realizada em período diurno, é bastante 
inferior ao obtido através da monitorização de dormitórios da espécie, realizado em período 
crepuscular, correspondente à estimativa de 663 a 673 indivíduos invernantes na ZPE de Castro Verde, 
como se refere no Capítulo 4.5, onde se efectua uma caracterização mais pormenorizada da ocorrência 
da espécie no Inverno. A discrepância das estimativas está relacionada com o facto da metodologia por 
transectos não ser a mais indicada para estimar a população de milhafre-real no Inverno, uma vez que se 
verificou que os indivíduos dispersam bastante durante o dia e poderão não se encontrar na ZPE 
durante o período diurno de censo (ver Capítulo 4.5). 

O maior número de registos da espécie no Inverno foi efectuado em pousios (Figura 48). Este resultado 
foi comprovado pela análise por MLG, que revelaram a associação positiva entre a presença deste 
biótopo na ocorrência de milhafre-real (Quadro 34), estando também de acordo com o descrito pela 
bibliografia (Elias et al., 2010). 
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Figura 56 – Distribuição e número médio de indivíduos de milhafre-real durante a Primavera, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 147/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

 

Figura 57 – Distribuição e número médio de indivíduos de milhafre-real durante o Inverno, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.8. Grifo (Grifo (Grifo (Grifo (Gyps fulvusGyps fulvusGyps fulvusGyps fulvus))))    

O grifo foi observado durante a época de Primavera, em Maio e Junho (15 contactos) (Quadro 32), 
apresentando uma distribuição bastante dispersa pela ZPE de Castro Verde (Figura 58). Ocorreu 
geralmente em grupos de mais de dois indivíduos e os maiores bandos foram registados no mês de 
Maio: 20 indivíduos próximos do Monte da Barrigoa (a Nordeste de Casével) e 16 indivíduos em Belver. 

No Baixo Alentejo, a distribuição de locais de nidificação de grifo circunscreve-se maioritariamente à 
margem esquerda do Guadiana, particularmente à região de Barrancos (Elias et al., 1998; Equipa Atlas, 
2008), portanto, a ocorrência da espécie na ZPE deve-se essencialmente a indivíduos não reprodutores 
em passagem ou à procura de alimento. As estimativas mais recentes apontam para uma população 
nacional em expansão, composta por 267 a 272 casais nidificantes em 1999 (Del Moral & Martí, 2001 in 
Catry et al., 2010). 

 

Figura 58 – Distribuição e número médio de indivíduos de grifo durante a Primavera, por quadrícula 2x2km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.9. AbutreAbutreAbutreAbutre----preto (preto (preto (preto (Aegypius monachusAegypius monachusAegypius monachusAegypius monachus))))    

O abutre-preto foi observado durante a Primavera, em passagem por locais pontuais (Figura 59), tendo-
se obtido 3 contactos (Quadro 32): 3 indivíduos adultos (1 deles isolado) no monte Sarnica, próximo de 
Entradas, em Maio, e uma ave adulta numa corrente ascendente em Santa Bárbara de Padrões, no mês 
de Junho. 

A área de ocorrência da espécie estende-se numa faixa fronteiriça ao longo do Baixo Alentejo (Equipa 
Atlas, 2008), em particular na região de Mértola (vários autores in Catry et al., 2010). A nidificação de 
abutre-preto ocorreu no Baixo Alentejo na década de 90 do século XX, não sendo divulgado o local de 
reprodução actual devido à sensibilidade da informação. A população nacional foi estimada em 1 a 3 
casais em 2003/2004 (Equipa Atlas, 2008). 

 

 

Figura 59 – Distribuição e número médio de indivíduos de abutre-preto durante a Primavera, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.10. ÁguiaÁguiaÁguiaÁguia----cobreira (cobreira (cobreira (cobreira (Circaetus gallicusCircaetus gallicusCircaetus gallicusCircaetus gallicus))))    

A águia-cobreira foi observada isoladamente, em actividade de caça, em 12 contactos repartidos por 
todas as amostragens de Primavera (Quadro 32). A sua ocorrência parece ser localizada na ZPE de 
Castro Verde, com preferência pela área entre Sete e a Herdade da Espanca, transecto com maior 
número médio de indivíduos, que pode estar relacionado com a elevada disponibilidade de alimento 
desta zona de matos (Figura 60). 

Equipa Atlas (2008) menciona que a nidificação é possível para as quadrículas desta região, mas Catry et 
al. (2010) indicam que a espécie é também observada frequentemente em áreas onde não se reproduz, 
completamente desprovidas de árvores (substrato de nidificação), mesmo durante a época de 
nidificação, como é o caso das zonas abertas do Baixo Alentejo. Birdlife International (2004) estima a 
presença de 250 a 600 casais no país, e Palma (in Catry et al., 2010) refere que a população do sudoeste 
serrano (Baixo Alentjo e Algarve) era composta por 60 a 70 casais antes dos incêndios de 2003 e 2004. 

 

Figura 60 – Distribuição e número médio de indivíduos de águia-cobreira durante a Primavera, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.11. ÁguiaÁguiaÁguiaÁguia----sapeira (sapeira (sapeira (sapeira (Circus aeruginosusCircus aeruginosusCircus aeruginosusCircus aeruginosus))))    

Foram efectuados 8 contactos com águia-sapeira, 5 durante a Primavera e 3 durante o Inverno (Quadro 
32). A maioria das 5 observações primaveris desta espécie residente correspondeu a machos adultos, 
tendo sido registadas em locais dispersos da área de estudo mas próximos de linhas de água: 
Carregueiro, Vale Camelos, Viseus e Belver (Figura 61). Todas as observações foram efectuadas nos 
meses de Maio e Junho. Durante o Inverno, a espécie voltou a ser observada no Carregueiro, desta vez 
dois indivíduos (Janeiro), mas também próximo do Monte Novo do Castelo (a Este de Entradas) 
(Janeiro) e também na Corte Pequena (Dezembro) (Figura 62).  

Esta espécie distribui-se essencialmente pelas zonas húmidas ao longo da costa, porém, a sua ocorrência 
(sobretudo no Inverno) (e.g. Leitão et al., 1996 in Catry et al., 2011) e nidificação (Equipa Atlas, 2008) 
são confirmadas para as planícies de Castro Verde. Birdlife International (2004) estima a presença de 
110 a 116 casais no país. 

 

Figura 61 – Distribuição e número médio de indivíduos de águia-sapeira durante a Primavera, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 62 – Distribuição e número médio de indivíduos de águia-sapeira durante o Inverno, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.12. TartaranhãoTartaranhãoTartaranhãoTartaranhão----azulado (azulado (azulado (azulado (Circus cyaneusCircus cyaneusCircus cyaneusCircus cyaneus))))    

O tartaranhão-azulado é uma espécie invernante para a qual se obtiveram 19 contactos em Dezembro e 
Janeiro (Quadro 32), correspondentes essencialmente à observação de indivíduos isolados. Tem uma 
área de distribuição bastante dispersa pela ZPE mas foi localmente abundante próximo do Monte da 
Achada, onde se observaram 2 indivíduos em cada amostragem (Figura 63). 

O método de amostragem por distâncias permitiu estimar a população invernante desta espécie em 54 
indivíduos (32 a 90 indivíduos) para a ZPE de Castro Verde, com um coeficiente de variação de 25,9% 
(Quadro 33). Segundo Cabral et al. (2006), a população invernante nacional é inferior a 1000 indivíduos. 

O maior número de registos da espécie foi efectuado em culturas jovens de cereal e pousios (Figura 48), 
o que está de acordo com o descrito pela bibliografia (Onofre et al., 1995 in Catry et al., 2010; Elias et 
al., 1998). Apesar deste resultado, a análise por MLG não detectou influência destes biótopos na 
ocorrência ou abundância da espécie (Quadro 34). 

 

Figura 63 – Distribuição e número médio de indivíduos de tartaranhão-azulado durante o Inverno, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.13. Açor (Açor (Açor (Açor (AccipiterAccipiterAccipiterAccipiter    gentilisgentilisgentilisgentilis))))    

O açor é uma espécie residente, com comportamento discreto, o que dificulta a sua observação. Obtve-
se apenas 1 contacto com esta espécie, em Janeiro (Quadro 32), referente à observação de um 
indivíduo numa zona de eucaliptal da Herdade do Gavião (Figura 64). 

Sendo uma espécie tipicamente florestal, o açor ocorre sobretudo no Norte e Centro do país, sendo 
escasso e irregular no Sul. Contudo, é conhecida a nidificação pontual da espécie no Alentejo (vários 
autores in Catry et al., 2010). Birdlife International (2004) estimou a presença de 50 a 200 casais no país. 

 

 

Figura 64 – Distribuição e número médio de indivíduos de açor durante o Inverno, por quadrícula 2x2km, na ZPE 
de Castro Verde. 
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4.2.2.14. Gavião (Gavião (Gavião (Gavião (Accipiter nisusAccipiter nisusAccipiter nisusAccipiter nisus))))    

Tal como o açor, o gavião é uma espécie residente, típica de biótopos florestais. Obtiveram-se apenas 2 
contactos, ambos durante a invernada (Dezembro e Janeiro) (Quadro 32). Ambas as observações foram 
registadas em zonas de montado aberto, uma delas na Herdade do Gavião e a outra próximo do Vale 
Fanado (Figura 65). 

É uma espécie tipicamente florestal e de paisagens em mosaico, ocorrendo sobretudo no Norte do país, 
mas é conhecida a sua ocorrência em zonas onde não nidifica durante o Inverno, como as áreas abertas 
do Baixo Alentejo (Catry et al., 2010). Birdlife International (2004) estimou a presença de 300 a 1500 
casais no país. 

 

Figura 65 – Distribuição e número médio de indivíduos de gavião durante o Inverno, por quadrícula 2x2km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.15. ÁguiaÁguiaÁguiaÁguia----d’asad’asad’asad’asa----redonda (redonda (redonda (redonda (Buteo buteoButeo buteoButeo buteoButeo buteo))))    

A águia-d’asa-redonda pertence ao grupo de espécies com distribuição mais alargada na área de estudo, 
tendo sido observada em todos os meses de amostragem (147 contactos referentes a 158 indivíduos) 
(Quadro 32). Dadas as semelhanças entre a águia-d’asa-redonda e o bútio-mourisco (Buteo cf. rufinus 
cirtensis), destaca-se ainda que alguns contactos identificados apenas até ao género Buteo podem 
pertencer a esta espécie. 

Durante a Primavera (Figura 66), a espécie tem uma vasta distribuição pela ZPE, em especial na área 
Oeste (junto a Carregueiro, Alcarias, Lagoa da Mó e Monte do Testa), mas é notória a ausência de 
observações na área compreendida entre Entradas, Vale Gonçalinho, São Marcos da Ataboeira e Vale 
Camelos. Durante o Inverno (Figura 67), a espécie já ocorreu nesta área e manteve o mesmo padrão 
quanto às zonas onde se registaram mais contactos, em especial junto ao Carregueiro.  

Refere-se que foi detectado um ninho desta espécie, em eucalipto, junto ao Monte do Torrejão. 

O método de amostragem por distância permitiu estimar a população anual desta espécie em 141 
indivíduos (107 a 186 indivíduos) para a ZPE de Castro Verde, com um coeficiente de variação de 
13,9%, que corresponde à estimação de efectivo populacional mais precisa obtida neste trabalho 
(Quadro 33). Segundo Birdlife International (2004), a estimativa mais recente aponta para a presença de 
1500 a 3000 casais em Portugal. 

O maior número de registos da espécie foi efectuado em pousios e montado aberto na Primavera e em 
pousios no Inverno (Figura 48). Porém, a análise por MLG não detectou influência destes biótopos na 
ocorrência ou abundância da espécie, mas verificou-se a influência negativa (pouco significativa) da 
presença de matos na sua ocorrência (Quadro 34). 
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Figura 66 – Distribuição e número médio de indivíduos de águia-d’asa-redonda durante a Primavera, por 
quadrícula 2x2km, na ZPE de Castro Verde. 

 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 158/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

 

Figura 67 – Distribuição e número médio de indivíduos de águia-d’asa-redonda durante o Inverno, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.16. BútioBútioBútioBútio----mourismourismourismourisco (co (co (co (ButeoButeoButeoButeo    cf. cf. cf. cf. rufinus cirtensisrufinus cirtensisrufinus cirtensisrufinus cirtensis))))    

As 6 observações de indivíduos com características morfológicas idênticas à espécie norte-africana Buteo 
rufinus cirtensis (Elloriaga & Muñoz, 2010), registadas em Maio e Junho, distribuem-se pela área 
envolvente de Casével, marco geodésico Alagoa da Forca, margens do rio Terges em Entradas, Monte 
da Carvoeira, Vale Camelos e Corte Pequena (Figura 68).  

Dadas as semelhanças entre o bútio-mourisco e a águia-d’asa-redonda (Buteo buteo), destaca-se ainda 
que alguns contactos identificados apenas até ao género Buteo podem pertencer a esta espécie. 

A presença desta espécie na região de Castro Verde tem sido também registada por outros 
observadores (Luís Palma, com. pess.; Tavares et al., 2010). Dada a variabilidade morfológica das espécies 
Buteo buteo e Buteo rufinus e a ocorrência da última estar mal documentada para Portugal (Catry et al., 
2010), são necessários mais estudos, especialmente análises genéticas, que confirmem a identificação da 
espécie. Acrescenta-se que, durante a última década, tem existido um incremento no número de 
observações de Buteo rufinus cirtensis no Estreito de Gibraltar, tendo sido descrito o primeiro registo de 
nidificação na Península Ibérica (e Europa continental) em Julho de 2010 (Elloriaga & Muñoz, 2010). 
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Figura 68 – Distribuição e número médio de indivíduos de bútio-mourisco durante a Primavera, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.17. ÁguiaÁguiaÁguiaÁguia----imperialimperialimperialimperial    ((((Aquila adalbertiAquila adalbertiAquila adalbertiAquila adalberti))))    

Foram efectuados 7 registos de águia-imperial na ZPE de Castro Verde. Durante a Primavera (Figura 
69), registaram-se 3 observações que corresponderam a movimentos de caça de 1 juvenil a Sudeste do 
Vale Gonçalinho (Abril) e de 1 juvenil e um imaturo na Herdade da Espanca, próximo de Sete (Maio). 
Durante o Inverno (Figura 70), efectuaram-se 4 observações que correspondem a uma fêmea adulta na 
Herdade de São Marcos (Dezembro) e 3 imaturos (2º e 3º anos): um deles na mesma herdade (Janeiro), 
outro na ribeira de Cobres, junto ao Monte dos Merendeiros (Dezembro) e o último junto ao Monte 
dos Pereiros (Janeiro). 

A águia-imperial distribui-se como nidificante pela região Leste do Baixo Alentejo (Equipa Atlas, 2008), 
não sendo divulgado o local de reprodução actual devido à sensibilidade da informação. É conhecida a 
sua ocorrência regular na região de Mértola e Castro Verde (Catry et al., 2010). Em 2008, a população 
nacional contava com 4 casais confirmados e 2 possíveis, distribuídos pela Beira Baixa e Alentejo interior 
(C. Pacheco in Catry et al., 2010). 

 

Figura 69 – Distribuição e número médio de indivíduos de águia-imperial durante a Primavera por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 70 – Distribuição e número médio de indivíduos de águia-imperial durante o Inverno, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.18. ÁguiaÁguiaÁguiaÁguia----calçada (calçada (calçada (calçada (Hieraaetus pennatusHieraaetus pennatusHieraaetus pennatusHieraaetus pennatus))))    

A águia-calçada, espécie estival, foi observada em todos os meses de amostragem de Primavera, tendo 
sido registadas 16 observações da espécie (Quadro 32), correspondendo essencialmente a indivíduos 
isolados. Os resultados indicam uma distribuição da espécie bastante esparsa, especialmente localizada 
na área a Noroeste do IP2 (Figura 71). Destaca-se ainda que foi encontrado um ninho desta espécie, 
numa azinheira, junto à estação de Casével. 

O método de amostragem por distância permitiu estimar a população de águia-calçada em 28 indivíduos 
(14 a 57 indivíduos) para a ZPE de Castro Verde, com um coeficiente de variação de 35,2% (Quadro 
33). Birdlife International (2004) estima a presença de 300 a 1000 casais em Portugal.  

O maior número de registos da espécie foi efectuado em montados abertos com diferentes tipos de 
subcoberto (Figura 48), estando de acordo com o descrito em bibliografia para o Sul do país (Catry et 
al., 2010), mas a análise por MLG não detectou a sua influência na ocorrência da espécie (Quadro 34).  

 

Figura 71 – Distribuição e número médio de indivíduos de águia-calçada durante a Primavera, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.19. Águia de Bonelli (Águia de Bonelli (Águia de Bonelli (Águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatusHieraaetus fasciatusHieraaetus fasciatusHieraaetus fasciatus))))    

A águia de Bonelli é uma espécie residente, com comportamento muito discreto que dificulta a sua 
observação. Obteve-se apenas 1 contacto com a espécie durante a invernada (Janeiro) (Quadro 32), 
relacionado com a observação de um subadulto em passagem sobre os matos da Herdade da Espargosa 
(Figura 72). 

Esta espécie é característica de habitats compostos por cobertura vegetal do tipo mediterrânico 
associadas a zonas de maior relevo, contudo, também ocorre em zonas de relevo menos ondulado, 
como é caso da região de Castro Verde e Almodôvar (Catry et al., 2010). Esta zona é utilizada 
sobretudo por indivíduos não reprodutores, mas é conhecida a nidificação de 8 casais na região do vale 
do Guadiana e Castro Verde (Equipa Atlas, 2008). Censos regionais estimaram a população nacional em 
92 a 99 casais entre 1999 e 2005 (Equipa Atlas, 2008). 

 

Figura 72 – Distribuição e número médio de indivíduos de águia de Bonelli durante o Inverno, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.20. PeneireiroPeneireiroPeneireiroPeneireiro    ((((Falco tinnunculusFalco tinnunculusFalco tinnunculusFalco tinnunculus))))    

O peneireiro foi observado em todos os meses de amostragem, tendo-se registado 113 contactos com 
a espécie, correspondendo à observação de 121 indivíduos (Quadro 32). Dadas as semelhanças entre o 
peneireiro e o francelho (Falco naumanni), destaca-se ainda que alguns contactos identificados apenas até 
ao género Falco podem pertencer a esta espécie.  

Na Primavera (Figura 73) e no Inverno (Figura 74), a espécie tem uma vasta distribuição na ZPE de 
Castro Verde, contudo, na época primaveril o número médio de indivíduos por quadrícula foi bastante 
reduzido e a sua distribuição bastante localizada. Nesta época, o número de contactos mais elevado 
registarou-se junto a Coveiro e Parreiras, na zona Norte da ZPE, e junto a Porto Novo e Namorados, 
na zona Sul da ZPE. Já no Inverno, as quadrículas com maior número de registos localizam-se junto a 
Minhota, Monte Novo das Alturas e Vale Gonçalo. 

O método de amostragem por distância permitiu estimar a população anual desta espécie em 288 
indivíduos (155 a 336 indivíduos) para a ZPE de Castro Verde, com um coeficiente de variação de 19,7% 
(Quadro 33). Refere-se ainda que as estimativas por época foram significativamente diferentes, uma vez 
que a presença de francelhos durante a Primavera deu origem a um maior número de registo do género 
Falco, dadas as semelhantes morfológicas entre estas espécies, que nem sempre são possíveis de 
distinguir à distância. Segundo Birdlife International (2004), a estimativa mais recente aponta para a 
presença de 1000 a 3000 casais em Portugal. 

O maior número de registos da espécie foi efectuado em pousios em ambas as épocas fneológicas 
(Figura 48), porém, a análise por MLG (Quadro 34) só detectou a influência positiva deste biótopo na 
ocorrência e abundância da espécie para a época de Inverno. Verificou-se ainda a influência positiva dos 
montados abertos com matos na abundância da espécie no Inverno, bem como dos montados com 
seara ou pousio na ocorrência da espécie na Primavera. Detectaram-se ainda associações menos 
esperadas, como a das florestações e matos na abundância de peneireiro na Primavera, o que pode estar 
relacionado com a maior disponibilidade destes biótopos nos transectos onde a espécie foi observada e 
com o tamanho de amostra reduzido para esta espécie durante a Primavera, que pode induzir um erro 
maior nos MLG. 
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Figura 73 – Distribuição e número médio de indivíduos de peneireiro durante a Primavera, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 74 – Distribuição e número médio de indivíduos de peneireiro durante o Inverno, por quadrícula 2x2km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.21. Esmerilhão (Esmerilhão (Esmerilhão (Esmerilhão (Falco columbariusFalco columbariusFalco columbariusFalco columbarius))))    

O esmerilhão é uma espécie invernante que foi observada isoladamente em 2 ocasiões na ZPE durante o 
Inverno (Quadro 32): num pousio junto ao Monte da Funcheira (Janeiro) e numa área de cultura jovem 
de cereal junto ao Monte da Achada (Dezembro) (Figura 75). 

Esta espécie tem uma distribuição mais alargada na metade Sul do país, ocorrendo em dois núcleos de 
principais: em Campo Maior e na zona de Castro Verde, Mértola e Ourique (Costa et al., 1996; Elias et 
al., 1998). A sua presença está associada a extensas áreas abertas ocupadas por cultivos de sequeiro 
(Catry et al., 2010). Cabral et al. (2006) estimaram a presença de 50 a 250 indivíduos no país. 

 

 

Figura 75 – Distribuição e número médio de indivíduos de esmerilhão durante o Inverno, por quadrícula 2x2km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.22. FalcãoFalcãoFalcãoFalcão----peregrino (peregrino (peregrino (peregrino (Falco peregrinusFalco peregrinusFalco peregrinusFalco peregrinus))))    

O falcão-peregrino foi observado observado isoladamente em 5 ocasiões na ZPE durante o Inverno 
(Quadro 32), todas em áreas de pousio: um adulto junto ao Monte da Cumeada Nova (Dezembro e 
Janeiro), um adulto e um juvenil entre o Monte da Carvoeira e o Monte Novo das Alturas (Dezembro), 
e um adulto entre o Vale Gonçalo e o Monte da Achada (Janeiro) (Figura 76). 

Os indivíduos observados poderão ser originários da população nacional ou serem indivíduos 
migradores, provenientes das populações mais setentrionais da Europa (Falco peregrinus spp. peregrinus e 
callidus) que invernam em Portugal ou na África Ocidental (Catry et al., 2010). 

Fora da época de reprodução, esta espécie surge frequentemente em espaços abertos ricos em caça, 
como é o caso dos resultados obtidos para as planícies de Castro Verde (Catry et al., 2010). 

 

Figura 76 – Distribuição e número médio de indivíduos de falcão-peregrino durante o Inverno, por quadrícula 
2x2km, na ZPE de Castro Verde. 
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4.2.2.23. Corvo (Corvo (Corvo (Corvo (Corvus coraxCorvus coraxCorvus coraxCorvus corax))))    

Foram registadas 41 observações de corvo, distribuídas por todos os meses de amostragem, 
correspondendo ao registo de um total de 100 indivíduos (Quadro 32).  

Durante a Primavera (Figura 77), o corvo tem uma distribuição mais vasta do que no Inverno (Figura 
78), mas é bastante localizada em ambas as épocas. Na época primaveril, foi detectado 
preferencialmente na zona Noroeste, na área compreendida entre Casével, Castro Verde, Entradas e 
Aljustrel, sendo que o maior número de indivíduos foi registado para a área de montado aberto entre 
Parreiras e Minhota, nos campos de restolho a Norte do marco geodésico Alagoa da Forca e Lagoa da 
Mó e próximo do marco geodésico da Guarita, a Este de Castro Verde. Durante o Inverno, ocorre em 
menor número e a sua distribuição é limítrofe às áreas extensas de planície, com o maior número de 
indivíduos a ser registado junto a S. Marcos da Atabueira, Figueirinha e Sete.  

O método de amostragem por distância permitiu estimar a população anual desta espécie em 95 
indivíduos (51 a 176 indivíduos) para a ZPE de Castro Verde, com um coeficiente de variação de 31,4% 
(Quadro 33). Segundo Birdlife International (2004), a estimativa mais recente aponta para a presença de 
300 a 1000 casais em Portugal. 

O maior número de registos da espécie foi efectuado em pousios em ambas as épocas fenológicas 
(Figura 48), porém, a análise por MLG não detectou a influência destes biótopos na abundância e 
ocorrência da espécie (Quadro 34). Foi, no entanto, detectada a influência positiva de searas na 
abundância da espécie e a influência negativa da presença de montados com seara ou pousio na sua 
abundância, apesar de pouco significativa. 
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Figura 77 – Distribuição e número médio de indivíduos de corvo durante a Primavera, por quadrícula 2x2km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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Figura 78 – Distribuição e número médio de indivíduos de corvo durante o Inverno, por quadrícula 2x2km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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4.3. PERDIZPERDIZPERDIZPERDIZ----DODODODO----MARMARMARMAR    

4.3.1. RRRRESULTADOS DO CENSO DESULTADOS DO CENSO DESULTADOS DO CENSO DESULTADOS DO CENSO DE E E E PPPPERDIZERDIZERDIZERDIZ----DODODODO----MARMARMARMAR    ((((GGGGLAREOLAREOLAREOLAREOLA PRATINCOLALA PRATINCOLALA PRATINCOLALA PRATINCOLA))))    

Os trabalhos de campo permitiram estimar a presença de 69-78 casais de perdiz-do-mar (Figura 79) na 
ZPE de Castro Verde, sendo que mais de metade destes casais foram detectados numa única colónia. 
Foi possível confirmar a presença de 6 colónias de nidificação de perdiz-do-mar (Glareola pranticola) na 
área da ZPE de Castro Verde, indicadas na Figura 80 e Anexo 1. Pode-se constatar que é na zona Sul da 
ZPE que se concentram a maior parte das colónias. Duas das colónias, a da Espragosa e Vale de 
Camelos, situam-se já bastante próximas dos limites da ZPE. No Quadro 37 apresenta-se o número de 
casais estimado para cada colónia, tal como o respectivo biótopo e o tipo de indício de nidificação 
verificado.  

 

Figura 79 – Perdiz-do-mar detectada na ZPE de Castro Verde. 

 

Figura 80 – Localização das colónias de perdiz-do-mar detectadas na ZPE de Castro Verde. 
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Quadro 37 – Lista das colónias de perdiz-do-mar (Glareola pranticola) detectadas na ZPE de Castro Verde. 

Colónia 
Nº de casais 

(mínimo-
máximo) 

Tipo de indício de 
nidificação 

Biótopo Foto 

Espragosa 2-6 Observação de 1 cria Lavrado rodeado de matos 

   

Vale Camelos 5-7 

Comportamento de 
incubação e defesa da 

colónia, observação de 1 
cria 

Olival jovem de regadio 

 

Viseus 1 
Comportamento de 

defesa do ninho 
Seara esparsa 

 

Rolão 3-6 
Comportamento de 

incubação e de defesa do 
ninho 

Cultura recente de milho 

 

Barragem de S.Marcos 8 
Comportamento de 

defesa da colónia 
Cultura recente de 

leguminosas 

 

Monte das Pereiras 50 
Comportamento de 

defesa da colónia 
Lavrado 
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4.3.2. CCCCARACTERÍSTICAS DAS CARACTERÍSTICAS DAS CARACTERÍSTICAS DAS CARACTERÍSTICAS DAS COLÓNIASOLÓNIASOLÓNIASOLÓNIAS    

Colónia da Espragosa 

A colónia localiza-se próximo da Estrada Municipal 1142 que liga a Espragosa à Figueirinha, a Noroeste 
do marco geodésico do Cerro Grande, numa zona de lavrado ladeado por matos de esteva (Cistus 
ladanifer). Em Abril, durante os transectos de rapinas, foram detectados 12 indivíduos em voos 
circulares na área, no entanto, quando foi realizado a prospecção direccionada para as colónias de 
perdiz-do-mar no final de Maio, apenas foram detectados 3 indivíduos adultos coma presença de uma 
cria. Na visita realizada em meados de Junho não foram detectados adultos ou crias na área.  

Colónia de Vale de Camelos 

Esta colónia está localizada a Sul da povoação de Vale de Camelos, num olival de regadio intensivo, que 
não apresentava vegetação herbácea em sub-coberto e que possui um pequeno açude. Durante a visita 
de prospecção de Maio foi confirmada a presença de 1 cria e de cerca de 10 adultos, em 
comportamentos de incubação e defesa da colónia, em zonas de solo nu do olival – espaço entre as 
árvores. Durante a realização de um transecto de rapinas, na primeira semana de Junho, foram 
detectados cerca de 15 indivíduos em alimentação, na zona Sul do mesmo olival. No entanto, na última 
visita realizada à colónia em meados de Junho, apenas foram detectados 2 indivíduos em alimentação no 
açude. 

Colónia de Viseus  

Imediatamente a Sul de Viseus, num grande lavrado com plantação jovem de cereal, foi detectado 1 
indivíduo adulto pousado próximo de uma pequena charca durante a visita de Maio. Numa visita 
posterior, em meados de Junho, foi observado um casal exibindo comportamentos de defesa de ninho, 
indicando a presença de nidificação nesta área. 

Colónia de Rolão 

A colónia localiza-se a Este da povoação de Rolão, junto à ribeira da Chada, numa cultura de regadio de 
milho. Foram observados 6 indivíduos com comportamentos de defesa de território durante as 
prospecções de final de Maio e, na última visita realizada em Junho, foram observados 3 indivíduos, mas 
apenas um exibia comportamentos de defesa de território. Adicionalmente, de acordo com informações 
recolhidas junto de observadores de aves, no início de Maio foram avistadas 12 aves desta espécie no 
local. Assim, considera-se que esta colónia teve entre 3 e 6 casais durante o ano de 2010.  

Assinala-se que nesta colónia se pode ter verificado um factor limitante relacionado com o crescimento 
da vegetação do local. No início de Maio o solo do local apresentava-se limpo e com pequenos rebentos 
de milho. No entanto, ao longo da época de reprodução, as plantas desta cultura foram crescendo 
tornando o local pouco propício à nidificação da espécie.  

Colónia da Barragem de S. Marcos 

A colónia localiza-se na Herdade de S. Marcos, numa parcela cultivada com leguminosas, junto à 
barragem da herdade. Aquando da visita de Maio foram identificados 8 indivíduos em alimentação sobre 
o espelho de água, tendo sido confirmada a nidificação na área durante a visita de Junho com a 
observação de 16 indivíduos, exibindo claramente comportamentos de defesa da colónia. 
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Colónia do Monte das Pereiras  

Esta foi a maior colónia detectada na ZPE de Castro Verde, com a presença estimada de cerca de 100 
indivíduos adultos. Foram observados comportamentos de defesa por vários indivíduos na colónia com 
voos rasantes e simulação de aves feridas, mecanismo comportamental que visa desviar a atenção dos 
predadores das crias e ovos. A colónia está localizada numa grande parcela de terra lavrada próxima do 
Monte das Pereiras, a Sul de Entradas e a Este do Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho. 

Foi ainda detectado um local, próximo da Ribeira da Torre a Oeste do Carregueiro, onde foi registada 
uma cópula em meados de Abril e 2 a 6 indivíduos durante as várias saídas de prospecção de Maio e 
Junho. Todavia, não foram detectados comportamentos que indiciassem a nidificação da espécie no local, 
ainda que o habitat presente na área fosse favorável à nidificação da espécie. Considera-se, este local 
como uma zona de nidificação possível. 

As colónias detectadas na ZPE de Castro Verde, com a excepção da colónia do Monte das Pereiras, 
aparentam ser de pequenas dimensões, não ultrapassando os 20 indivíduos adultos por colónia, sendo a 
maior parte composta por menos de 10 indivíduos.  

Realça-se que nas colónias da Espragosa e de Vale de Camelos, onde tinha sido observado a presença de 
crias em Maio, não foram observados indivíduos durante a última visita, em meados de Junho, e na 
colónia do Rolão foram apenas observados 3 indivíduos na referida visita, quando no início de Maio 
tinham sido observados 12. Este facto parece sugerir as seguintes hipóteses: (1) o período de 
reprodução não é uniforme entre as colónias, tendo havido locais em que a espécie nidificou mais cedo 
ou (2) existe um factor de perturbação elevado a afectar a nidificação da espécie, como uma elevada taxa 
de predação de ovos e crias, em particular nas colónias com poucos indivíduos. 
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4.4. CORTIÇOLCORTIÇOLCORTIÇOLCORTIÇOL----DEDEDEDE----BARRIGABARRIGABARRIGABARRIGA----PRETAPRETAPRETAPRETA    ((((PTEROCLES ORIENTALISPTEROCLES ORIENTALISPTEROCLES ORIENTALISPTEROCLES ORIENTALIS))))    

4.4.1. RRRRESULTADOS DO CENSO DESULTADOS DO CENSO DESULTADOS DO CENSO DESULTADOS DO CENSO DE CORTIÇOLE CORTIÇOLE CORTIÇOLE CORTIÇOL----DEDEDEDE----BARRIGABARRIGABARRIGABARRIGA----PRETAPRETAPRETAPRETA    

Na contagem efetuada no mês de Novembro contabilizaram-se 380 cortiçois-de-barriga-negra na ZPE 
de Castro Verde. As observações concentram-se sobretudo na área mais a Este da ZPE (Figura 81), 
sobretudo nas áreas Corte Cobres, Braciosa-Magros, Sete e Belver. Assinala-se que foram observados 5 
indivíduos da espécie na área de Casével, na envolvente ao marco geodésico da Alagoa da Forca, 
tratando-se do registo obtido mais a Oeste na ZPE.  

A área com maior número de indivíduos foi a de Corte Cobres, com 178 indivíduos, sendo que também 
foi nesta área que se registaram os bandos de maiores dimensões, 67 e 53 aves (Figura 81). A dimensão 
média dos bandos observados foi de 12,3 indivíduos, tendo 1 e 67 como os valores mínimo e máximo.  

Grande parte das observações correspondeu a bandos com pelo menos 5 indivíduos ou a aves isoladas 
(Figura 82), evidenciando que nem todas as aves apresentavam o comportamento gregário típico da 
espécie na época do ano amostrada. Ainda assim, assinala-se que os três maiores bandos observados 
eram compostos por 156 aves, o que representa mais de 40% da população censada. 

Devido às condições meteorológicas verificadas nos dias dos censos, nomeadamente a presença de 
nevoeiro cerrado durante a manhã, não foi possível amostrar a totalidade da área da ZPE. Neste 
contexto optou-se por não prospectar a área da Messejana, uma vez que não existem registos da 
espécie para esta área e que esta se encontra mais afastada da área de distribuição conhecida da espécie.  

Adicionalmente, assinala-se que no mês de Dezembro, durante a realização dos transectos de 
amostragem de rapinas, se observou um bando de 7 indivíduos da espécie na área Carregueiro-
Albernôa, na zona do Vale Fanado. Voltaram a observar-se cortiçois (bando de 5 aves) nesta área, na 
envolvente ao Monte Pestanas, em Janeiro, durante a amostragem sistemática. Por outro lado, refere-se 
que, também em Janeiro, foi observado um bando com aproximadamente 120 aves em Vale de Bates 
(Entradas), na área Braciosa-Magros.  
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Figura 81 – Localização das observações de cortiçol-de-barriga-negra e número total de aves contadas por área.  

 

 

Figura 82 – Dimensão dos bandos de cortiçol-de-barriga-preta observados durante o censo (proporção). 
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4.4.2. BBBBIÓTOPOS DE OCORRÊNCIIÓTOPOS DE OCORRÊNCIIÓTOPOS DE OCORRÊNCIIÓTOPOS DE OCORRÊNCIAAAA    

Os bandos de cortiçol-de-barriga-preta foram observados em 5 tipos de biótopos: searas, pousios, 
lavrados, sementeiras (sobretudo de cereal) e culturas de leguminosas, que têm em comum uma 
cobertura vegetal pouco desenvolvida ou ausente e uma elevada cobertura de solo nú (Figura 83). 
Metade dos registos de bandos foram obtidos em pousios, no entanto, tanto os pousios como os 
lavrados obtiveram um igual número de aves (n=118) (Figura 84). Ao contrário do esperado, obtiveram-
se poucos registos nas culturas de leguminosas, o que pode estar relacionado com a aparente baixa 
representatividade desta cultura durante o ciclo agrícola 2010/2011 na área da ZPE, face a anos 
anteriores. 

 

 

Figura 83 – Biótopos de ocorrência de cortiçol-de-barriga-preta em Novembro (A – leguminosas; B – seara; C – 
pousio; D – sementeira). 
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Figura 84 – Proporção de observações de bandos e de indivíduos observados de cortiçol-de-barriga-negra, por 
biótopo. 

 

4.4.3. EEEEVOLUÇÃO DA POPULAÇÃOVOLUÇÃO DA POPULAÇÃOVOLUÇÃO DA POPULAÇÃOVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO    NA NA NA NA ZPEZPEZPEZPE    DE DE DE DE CCCCASTRO ASTRO ASTRO ASTRO VVVVERDEERDEERDEERDE    

A população de cortiçol-de-barriga-preta na ZPE de Castro Verde tem sido amostrada pelo ICNB nos 
últimos anos (Cardoso & Carrapato, 2005; Cardoso, 2009). O primeiro censo foi efectuado em Janeiro 
de 2004, tendo-se registado 60 aves (Quadro 38). Relativamente às amostragens seguintes, a 
amostragem de 2004 foi a contagem em que se registou um menor número de indivíduos, assinalando-
se que o facto da contagem ter sido efectuada em Janeiro, em deterimento do mês de Novembro, 
poderá ter contribuído para subestimar a população nesse ano.  

Entre 2004 e 2010 a população tem demonstrado uma tendência crescente, ainda que com flutuações 
consideráveis entre os anos. Ainda que nem toda a ZPE tenha sido amostrada nos diferentes anos, as 
principais áreas de ocorrência da espécie foram constantemente visitadas, pelo que as variações 
registadas poderão estar relacionadas, por exemplo, com elevadas taxas de produtividade da época 
reprodutora antecedente.  

No censo nacional realizado em 2003/2004 (Cardoso & Carrapato, 2005), a população da ZPE de 
Castro Verde foi estimada em 60 aves, sendo que nas áreas da ZPE e do Parque Natural do Vale de 
Guadiana foram contadas 120 aves. As aves presentes nestes locais devem ser consideradas como 
pertencentes a uma população única, uma vez que existem evidências de que os mesmos indivíduos 
utilizam ambas as áreas. Este facto levanta a questão se a população de cortiçol-de-barriga-preta na área 
da ZPE de Castro Verde tem vindo a aumentar, com a proveniência de indivíduos da área contígua. No 
entanto, dados recolhidos pelo ICNB (Cardoso, 2009) indicam que a população da espécie no Parque 
Natural do Vale de Guadiana tem seguido um padrão de crescimento idêntico ao observado na ZPE, 
exibindo, inclusivamente, os mesmos picos de abundância.  
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Para além de se verificar um aumento populacional, assinala-se que a área de distribuição da espécie na 
ZPE também tem vindo a aumentar desde 2004, no sentido de Este para Oeste, dado que no censo 
nacional a espécie apenas foi registada na metade mais a Este. A espécie começa a ser observada na zona 
de Entradas a partir de 2006 (Moreira et al., 2007; Cardoso, 2009) e os primeiros registos a Oeste do 
IP2 surgem durante a Primavera de 2006 (Moreira et al., 2007), correspondendo, maioritariamente a 
indivíduos isolados.  

Estes dados indicam que, apesar da tendência de regressão verificada ao nível nacional nas últimas 
décadas (Equipa Atlas, 2008), desde 2004 a população de cortiçol-de-barriga-preta tem vindo a 
aumentar na ZPE de Castro Verde. Este facto é particularmente relevante, uma vez que actualmente 
esta é uma das principais áreas de distribuição da espécie ao nível nacional.  

Adicionalmente refere-se que os dados obtidos na ZPE indicam que actualmente a população nacional 
deverá ser substancialmente superior aos 258 indivíduos estimados em 2003/2004 (Cardoso & 
Carrapato, 2005). 

Quadro 38 – Estimativas populacionais de cortiçol-de-barriga-negra e áreas prospectadas na ZPE de Castro 
Verde, para o período Outonal (Novembro) de 2004 a 2010. 

Áreas da ZPE de Castro Verde 2004*1 20072 20082 20092 2010 

Benviúda 

Belver 

x x x x 

38 São Marcos x x x x 

Rolão x - - x 

Balança 
Corte Cobres 

x x x x 
178 

Corte Cobres x x x x 

Castro Verde 
Triângulo e Vale Gonçalinho 

x x x x 
17 

Carregueiro x - x x 

Entradas 
Braciosa  e Magros 

x x x x 
87 

Magros x x x x 

Viseus Sete x - - x 55 

Carregueiro e Albernôa Carregueiro e Albernôa x - - - 0 

Casével Casével x - - - 5 

Messejana Messejana x - - - - 

Total 60 295 199 517 380 

* em 2004 as amostragens foram realizadas em Janeiro 
1 Cardoso & Carrapato (2005) 
2 Cardoso (2009) 
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4.5. MILHAFREMILHAFREMILHAFREMILHAFRE----REALREALREALREAL    ((((MILVUS MILVUSMILVUS MILVUSMILVUS MILVUSMILVUS MILVUS))))    

Em Portugal, o milhafre-real era uma espécie comum até à década de 80, que se reproduzia nas áreas 
florestadas do Sul e Este do território continental (Rufino, 1989). Entre 1985 e 1999, a espécie sofreu 
um decréscimo de cerca de 80%, que se reflectiu maioritariamente nas populações do Sul, devido 
especialmente à perseguição por agricultores, produtores de gado e caçadores, facilitada pela sua 
elevada vulnerabilidade ao tiro e envenenamento (Janeiro, 2005). 

Actualmente, a população reprodutora é reduzida e tem uma distruição muito localizada ao longo da 
faixa fronteiriça de Trás-os-Montes ao Alentejo (Cabral et al., 2006; ICN, 2006). Durante o Inverno, 
indivíduos provenientes das populações do Norte e Centro da Europa deslocam-se principalmente para 
a Península Ibérica, que alberga 80% da população invernante da espécie (Viñuela et al., 1999). Durante 
esta época do ano a espécie é, assim, relativamente comum em Portugal e com uma distribuição mais 
dispersa no Sul do país (Cabral et al., 2006; ICN, 2006). 

Existem poucos estudos sobre a ecologia de milhafre-real no Inverno na Península Ibérica (Blanco et al., 
1990a,b; Hiraldo et al., 1993; Garcia et al., 1998; Cardiel, 2006) e apenas têm sido publicados dados 
locais e parciais sobre os factores que determinam a distribuição e ocorrência da espécie (Viñuela et al., 
1999). Segundo Janeiro (2005), a população invernante no Sul de Portugal utiliza 11 dormitórios, um 
deles em Castro Verde, e está associada a zonas de menor precipitação, áreas abertas, áreas de cultivo 
não irrigadas, florestas e montados de azinho de baixa densidade e à presença de cursos de água, 
evitando montados de sobro, o que está provavelmente relacionado com as condições climatéricas 
associadas à distribuição dos mesmos, e também áreas com solos do tipo podzol, onde a espécie ocorria 
no passado. Estas preferências são semelhantes às preferências de habitat das populações invernantes 
espanholas (Viñuela et al., 1999). 

O presente estudo é pioneiro na inventariação da população invernante de milhafre-real na ZPE de 
Castro Verde, uma vez que se efectuou uma prospecção intensiva e direccionada dos dormitórios da 
espécie na área da ZPE e se efectuaram contagens mensais dos dormitórios desde a chegada da espécie 
a território nacional até ao período de partida, entre os meses de Outubro e Fevereiro. 

4.5.1. IIIIDENTIFICAÇÃO DOS DORDENTIFICAÇÃO DOS DORDENTIFICAÇÃO DOS DORDENTIFICAÇÃO DOS DORMITÓRIOSMITÓRIOSMITÓRIOSMITÓRIOS    

Os trabalhos de campo permitiram determinar a presença de 11 dormitórios de milhafre-real na ZPE de 
Castro Verde (Figura 85 a Figura 87), sendo que a maioria se localiza na zona Oeste da ZPE, entre 
Castro Verde, Conceição e Carregueiro. Todos os dormitórios se situam em bosquetes de eucalipto de 
pequena e média dimensão. 
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Figura 85 – Milhafres-reais (Milvus milvus) nos dormitórios da Lagoa da Mó e Chada. 
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Figura 86 – Localização dos dormitórios de milhafre-real (Milvus milvus) da zona Oeste da ZPE de Castro Verde. 
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Figura 87 – Localização dos dormitórios de milhafre-real (Milvus milvus) da zona Este na ZPE de Castro Verde. 

 

4.5.2. CCCCARACTERIZAÇÃO DOS DOARACTERIZAÇÃO DOS DOARACTERIZAÇÃO DOS DOARACTERIZAÇÃO DOS DORMITÓRIOSRMITÓRIOSRMITÓRIOSRMITÓRIOS    

Os dormitórios detectados na ZPE de Castro Verde têm composição variável (Quadro 39), pois são 
constituídos por apenas um eucalipto (Funheira) ou um ou vários bosquetes de eucaliptos, como é o 
caso do dormitório da Lagoa da Mó (um bosquete) e da Zibreira (5 bosquetes). No caso da utilização de 
uma só árvore, o número de indivíduos envolvido é relativamente menor e a sua utilização não parece 
ser tão frequente.  

Analisando as características dos bosquetes utilizados para dormitório, verifica-se que estes se localizam 
geralmente junto a poços, albufeiras ou ribeiras, por vezes próximo de montes habitados (Chada) e com 
parqueamento de gado (Lagoa da Mó).  

Não parece existir uma selecção activa de determinadas características dos conjuntos de eucaliptos, 
quer em termos de dimensão ou forma do bosquete ou distância a pontos de perturbação. Contudo, os 
bosquetes disponíveis na área aberta parecem localizar-se preferencialmente junto a pontos de água, 
talvez por aí terem sido plantados com o objectivo de constituir uma zona de sombra para o gado, 
aproveitando as zonas mais frescas da área aberta. 

A utilização dos bosquetes variou ao longo do período de monitorização. De Outubro de 2010 a 
Fevereiro de 2011, 5 dormitórios foram utilizados frequentemente, tendo sido detectada a presença de 
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um número médio de indivíduos superior a 50, 
presença ocasional foi registada para 3 dormitórios, onde a espécie só est
monitorizações e o número médio de indivíduos foi inferior a 50

O dormitório onde se detectou o maior número de indivíduos a pernoitar foi no Visconde (230 
indivíduos) em Dezembro. 

Quadro 39 – Caracterização dos dormitórios de milhafre

Dormitório Tipologia 

Visconde 

2 bosquetes de 
eucaliptos, com 

parqueamento de 
gado 

Zibreira 
5 bosquetes de 

eucaliptos, junto a 
albufeira 

Reguengo 

2 bosquetes de 
eucaliptos, junto a 

poço e monte 
desabitado 

Lagoa da Mó 

1 bosquete de 
eucaliptos, junto a 

poço e com 
parqueamento de 

gado 

Chaminé de 
Baixo 

1 bosquete de 
eucaliptos, junto a 

poço 

Torrejão 
1 bosquete de 

eucaliptos, numa 
linha de água 

Funcheira 1 eucalipto isolado 
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um número médio de indivíduos superior a 50, em pelo menos 4 das 5 monitorizações realizadas
ocasional foi registada para 3 dormitórios, onde a espécie só esteve presente em menos de 3 

monitorizações e o número médio de indivíduos foi inferior a 50.  

O dormitório onde se detectou o maior número de indivíduos a pernoitar foi no Visconde (230 

Caracterização dos dormitórios de milhafre-real (Milvus milvus) na ZPE de Castro Verde.

Utilização Fotografias 

Frequente 

Frequente 

Ocasional 

Frequente 

Frequente 

Ocasional 

Ocasional - 
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pelo menos 4 das 5 monitorizações realizadas. A 
ve presente em menos de 3 

O dormitório onde se detectou o maior número de indivíduos a pernoitar foi no Visconde (230 

) na ZPE de Castro Verde. 

N.º ind. 
(Mín.-Máx.) 
2010-2011 

 

 

0 - 230 

 

 

8 - 205 

 

1 - 100 

 

10 - 90 

 

30 - 150 

 

0 - 15 

0 - 7 
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Dormitório Tipologia Utilização Fotografias 
N.º ind. 

(Mín.-Máx.) 
2010-2011 

Pombeiros 
1 bosquete denso 

de eucaliptos, numa 
linha de água 

Apenas 
indícios de 
presença 

 

0 

Chada 

4 bosquetes de 
eucaliptos, junto a 
monte habitado e 

albufeira 

Frequente  

 

7 - 205 

São Marcos 

1 bosquete de 
eucaliptos 

dispersos, junto à 
ribeira da Chada 

Apenas 
indícios de 
presença 

 

0 

Apariça 

1 bosquete de 
eucaliptos ao longo 
da estrada Castro 
Verde – Mértola, 
junto a linha de 

água 

Ocasional - 0 - 20 

 

A presença de vários bosquetes de eucaliptos na área aberta, que parecem apresentar as mesmas 
características dos bosquetes utilizados para dormitório, evidencia que existem mais bosquetes com 
potencial para serem utilizados como dormitório na ZPE. O comportamento de alguns indivíduos 
durante as contagens mensais reforça também esta hipótese. Por exemplo, em Janeiro, observou-se a 
deslocação nocturna de um grupo de 40 indivíduos a partir do dormitório da Chada no sentido Este, 
não se tendo concluido qual a localização final dos indivíduos. 

4.5.3. UUUUTILIZAÇÃO DOS DORMITTILIZAÇÃO DOS DORMITTILIZAÇÃO DOS DORMITTILIZAÇÃO DOS DORMITÓRIOSÓRIOSÓRIOSÓRIOS    

Seguidamente, apresenta-se a evolução das estimativas (contagens) do número de indivíduos detectados 
por mês em cada dormitório (Quadro 40). 

Quadro 40 – Estimativas do número de indivíduos de milhafre-real (Milvus milvus) por mês nos dormitórios 
detectados na ZPE de Castro Verde, na invernada de 2010/2011. 

Zona Dormitório 
Outubro 

2010 
Novembro 

2010 
Dezembro 

2010 
Janeiro 
2011 

Fevereiro 
2011 

Oeste 1 
Visconde 80 192 230 80-100 0 

Zibreira 29-31 8 9 191 205 
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Zona Dormitório 
Outubro 

2010 
Novembro 

2010 
Dezembro 

2010 
Janeiro 
2011 

Fevereiro 
2011 

Reguengo 100 1 1 - - 

Oeste 2 

Lagoa da Mó 70 50 90 10-15 35 

Chaminé de Baixo 30 110 150 35 143 

Torrejão 0 - - 15 - 

Funcheira 0 7 - 0 - 

Pombeiros 0 0 - - - 

Este 

Chada 7 175 193 205 185 

São Marcos 0 - 0 - - 

Apariça - - 0 20 - 

Máximo registado por mês 207-318 535-543 663-673 556-581 568 

Estimativa Invernada 2010-2011 663-673 

 

Registou-se uma utilização mais frequente dos dormitórios do Visconde, Zibreira, Lagoa da Mó, 
Chaminé de Baixo e Chada. O maior número de indivíduos foi detectado nos dormitórios do Visconde 
(230 indivíduos), Zibreira (205 indivíduos) e Chada (205 indivíduos), contudo, foi no último que se 
registaram os valores mais constantes ao longo da época de invernada, tendo sido utilizado durante 
todas as visitas efectuadas.  

Alguns dormitórios só foram utilizados ocasionalmente (Reguengo, Torrejão, Funcheira e Apariça), 
como se verifica pelo número de indivíduos que foram registados a utilizá-los, mas também pelo número 
de meses em que se detectou a pernoita de indivíduos nos mesmos. 

A presença de milhafre-real nos dormitórios de São Marcos e Pombeiros foi confirmada através do 
registo de indícios (penas, dejectos e regurgitações) (Figura 88), durante os meses de Outubro e 
Novembro. No entanto, durante as visitas efectuadas aos dormitórios, não foram observados quaisquer 
indivíduos ao anoitecer ou amanhecer. Provavelmente, estes dormitórios foram utilizados 
esporadicamente durante o período em que não se efectuaram as contagens.  

 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 189/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

 

Figura 88 – Indícios de presença de milhafre-real (Milvus milvus) (penas e regurgitações) no dormitório de São 
Marcos, na ZPE de Castro Verde. 

Tal como descrito pela bibliografia (Heredia et al., 1991), a utilização dos dormitórios é variável, tendo 
sido detectadas alterações de utilização entre bosquetes do mesmo dormitório mas também entre 
dormitórios próximos da mesma zona, quer durante monitorizações diárias e mensais sucessivas, quer 
durante a própria monitorização. Este facto indica que: 

1) alguns dormitórios são também utilizados como pré-dormitórios. Por exemplo, durante a 
contagem de Janeiro, detectaram-se movimentos entre o dormitório da Lagoa da Mó e o 
dormitório da Chaminé de Baixo (Figura 86);  

2) a realização de contagens de dormitórios na mesma zona em 2 dias consecutivos poderá 
sobrestimar os resultados, uma vez que os indivíduos monitorizados num dormitório poderão 
ser os mesmos que utilizam um dormitório próximo monitorizado no dia seguinte. Ainda assim, 
assinala-se que nas contagens efectuadas no presente ano de monitorização não se verificaram 
movimentações de indivíduos entre a zona Oeste 1 (Reguengo, Visconde e Zibreira) e a zona 
Oeste 2 (Lagoa da Mó, Chaminé de Baixo, Torrejão, Funcheira e Pombeiros) (Figura 86), e que 
Heredia et al. (1991) referem que os indivíduos permanecem em média 2 noites consecutivas no 
mesmo dormitório, pelo que se assumiu que não existiram trocas de indivíduos entre 
dormitórios das zonas Oeste 1 e Oeste 2 em dias consecutivos.   

As razões da irregularidade na utilização dos dormitórios não são bem conhecidas mas pensa-se que a 
escolha de determinados locais poderá estar relacionada com a menor perturbação do bosquete 
aquando da sua escolha para dormida. 

Relativamente aos pré-dormitórios, para além da utilização de certos bosquetes (como 3 bosquetes em 
Montinhos, Figura 86), registou-se também a aglomeração de milhafres-reais no solo e nas cercas em 
redor dos dormitórios, desde cerca de 2 horas antes do por do sol. 

Refere-se ainda que vários dormitórios foram também utilizados por gralhas (Corvus corone corone) e 
corvos (Corvus corax) em amostragens diferentes ou simultaneamente na mesma amostragem, como é o 
caso do Reguengo, Lagoa da Mó e Chaminé de Baixo. Por vezes, registou-se a expulsão da(s) espécie(s) 
que tinha(m) inicialmente ocupado o dormitório por outra que dormiu no local. 
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4.5.4. EEEESTIMATIVA DO NÚMERO STIMATIVA DO NÚMERO STIMATIVA DO NÚMERO STIMATIVA DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS INVERNDE INDIVÍDUOS INVERNDE INDIVÍDUOS INVERNDE INDIVÍDUOS INVERNANTES NA ANTES NA ANTES NA ANTES NA ZPEZPEZPEZPE    DE DE DE DE CCCCASTRO ASTRO ASTRO ASTRO VVVVERDEERDEERDEERDE    

Considerando todos os dormitórios e a contagem mais elevada efectuada entre Outubro de 2010 e 
Fevereiro de 2011, estimou-se a presença de 663 a 673 milhafre-reais invernantes na ZPE de Castro 
Verde. Estes valores correspondem à monitorização do mês de Dezembro em 8 dormitórios (Visconde, 
ZIbreira, Reguengo, Lagoa da Mó, Chaminé de Baixo, Chada, São Marcos e Apariça).  

No Quadro 41 apresentam-se as estimativas do número de invernantes em Portugal e na região de 
Castro Verde efectuadas por vários autores.  

Quadro 41 – Estimativas do número de indivíduos de milhafre-real (Milvus milvus) invernantes em Portugal e na 
região de Castro Verde, segundo várias fontes bibliográficas. 

Localização Fonte 2002 
2003 2004 

2006 
Jan Fev Nov Dez Jan  Fev 

Portugal Cabral et al. (2006) - - - - - - - <1000 

Sul de Portugal 
(11 dormitórios) 

Janeiro (2005) - - - 1250 - 

IBA 
Castro Verde 

BirdLife International 
(2011) 

190 - - - - - - - 

Castro Verde 
(1 dormitório de 

localização 
indeterminada) 

Janeiro (2005) - - - 141-190 - 

Zibreira Rocha, com.pess. - - 25* - - - - - 

Torrejão Rocha, com.pess. - 180 160 132* 203* - - - 

* num dos bosquetes utilizados em 2010/2011 

Como se pode verificar, não existem estimativas precisas da população invernante em Portugal, no Sul e 
especificamente na ZPE de Castro Verde. 

Segundo Cabral et al. (2006), o número de milhafres-reais invernantes em Portugal não excederá os 
1000 indivíduos, contudo, Janeiro (2005) refere que a população invernante no Sul de Portugal 
compreende cerca de 1250 indivíduos (representando aproximadamente 2% da população invernante 
ibérica). 

No Atlas das Aves Invernantes do Baixo Alentejo (Elias et al., 1998), realizado nos Invernos de 1992 a 
1995, é referido que a distribuição de invernada do milhafre-real estava limitada à margem esquerda do 
rio Guadiana, ocorrendo em números consideráveis e sendo relativamente comum, e que as grandes 
planícies desarborizadas eram menos frequentadas, tendo-se obtido alguns registos na região de Castro 
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Verde e Mértola. Aparentemente a espécie preferia, durante o Inverno, zonas de montado de azinho 
aberto e terrenos incultos, lavrados, matos, olivais e zonas de cultivos de sequeiro.  

Relativamente às informações conhecidas para a região de Castro Verde, a BirdLife International (2011) 
refere a invernada de 190 indivíduos na IBA de Castro Verde. Na época de invernada 2003/2004, Janeiro 
(2005) menciona ainda a presença de 141 a 190 indivíduos no único dormitório detectado na região de 
Castro Verde, o qual não se conhece a localização.  

Os dados recolhidos pelo Dr. Pedro Rocha (com. pess.) revelam que os dormitórios do Torrejão e 
Zibreira já eram utilizados na invernada de 2002/2003 e 2003/2004, embora o número de indivíduos a 
utilizar o dormitório do Torrejão nessa época tenha sido significativamente mais elevado 
comparativamente aos dados recolhidos durante a presente invernada (132-203 indivíduos vs. 15 
indivíduos). Note-se ainda que o dormitório utilizado no Torrejão na invernada de 2002/2003 (160 a 
180 indivíduos) se localizava num bosquete de eucaliptos diferente do utilizado em 2010/2011, 
correspondente a um bosquete situado na ribeira, onde actualmente existe uma colónia de cegonha-
branca (Ciconia ciconia).  

Este trabalho é o pioneiro na aplicação de uma metodologia específica para detecção e contagem de 
dormitórios da espécie na ZPE de Castro Verde, sendo que a presente estimativa do número de 
milhafres-reais invernantes corresponde ao valor mais elevado detectado na área da ZPE. Através da 
análise da bibliografia consultada, conclui-se que, desde 1992-1995, existiu uma expansão da distribuição 
da população invernante na região do Baixo Alentejo e que a zona de Castro Verde alberga actualmente 
um maior número de indivíduos invernantes, possivelmente derivado da diminuição da perseguição 
directa e do aumento da utilização dos bosquetes de eucaliptos na área aberta mas também como 
resultado da elevada disponibilidade de alimento nesta área durante o Inverno (Heredia et al., 1991). 

4.6. ABETARDA (ABETARDA (ABETARDA (ABETARDA (OTIS TARDAOTIS TARDAOTIS TARDAOTIS TARDA))))    

O recenseamento da população reprodutora de abetarda organizado pelo ICNB em 2010 obteve a 
contagem de 1048 aves – 673 machos adultos, 33 machos jovens, 277 fêmeas e 65 indeterminados (os 
dados relativos ao censo de abetarda são da autoria do ICNB e devem ser referenciados como tal).  

Segundo Birdlife International (2004) a estimativa mais recente aponta para a presença de 500 a 1500 
indivíduos em Portugal. Por outro lado, em 2001, na zona de Castro Verde, foram contabilizados 912 
indivíduos residentes (Pinto et al., 2005). Os recenseamentos efectuados anualmente na ZPE indicam um 
aumento progressivo na população da espécie presente na área de estudo (Pinto et al., 2005), tendência 
também observada nos dados de 2010.   

Complementarmente, apresentam-se os dados obtidos durante as restantes amostragens efetuadas na 
área de estudo: 

Durante as duas amostragens sistemáticas da Primavera, obtiveram-se 34 contactos de abetarda, 
correspondentes a 37 indivíduos, em 30 quadrículas (7,5%) da área de estudo. Como se pode observar 
pela Figura 89 a distribuição das observações é bastanta alargada na ZPE mas o maior número de 
observações foi registado entre o marco geodésico da Alagoa da Forca e o Monte dos Bispos, em 
especial na quadrícula mais próxima deste monte, onde se registou um número médio máximo de 8 
indivíduos. Esta zona caracteriza-se por ser uma extensa área aberta de culturas anuais de sequeiro. 

Por sua vez, durante a amostragem sistemática de Inverno, obtiveram-se 9 contactos de abetarda, 
correspondentes a 89 indivíduos, em 8 quadrículas (2,1%) da área de estudo. A distribuição destas 
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observações foi mais reduzida nesta época (Figura 90), em especial a Este de Entradas, mais 
propriamente entre o Monte da Nobre e o Monte da Carvoeira, onde se registou um máximo de 30 
indivíduos. Esta zona é caracterizada por culturas anuais de sequeiro associadas a montado aberto de 
sistemas agro-florestais de azinho.  

Foram ainda registados 9 contactos, correspondentes a 99 indivíduos, durante a aplicação da 
metodologia por transectos, sendo que o maior grupo de abetardas foi registado em Dezembro, com 
31 indivíduos próximo do Monte das Alturas.  

 

Figura 89 – Distribuição e número médio de indivíduos de abetarda durante a Primavera, por quadrícula 1x1km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 90 – Distribuição e número total de indivíduos de abetarda durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, na 
ZPE de Castro Verde. 
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4.7. GROU (GROU (GROU (GROU (GRUS GRUSGRUS GRUSGRUS GRUSGRUS GRUS))))    

Nas contagens sistemáticas mensais efetuadas contabilizou-se um número máximo de 801 grous, no 
decorrer do mês de Dezembro, sendo que foi de Novembro a Janeiro que o número de aves presentes 
no dormitório foi superior (>550 aves) (Figura 91) (os dados relativos ao censo de abetarda são da 
autoria do ICNB e devem ser referenciados como tal). 

 

Figura 91 – Número de grous contabilizados no dormitório de Vale de Açor de Novembro de 2010 a Março de 
2011 (fonte: ICNB). 

Segundo Birdlife International (2004), a estimativa mais recente aponta para a presença de 2000 a 3200 
indivíduos invernantes em Portugal. Para a IBA de Castro Verde (Costa et al., 2003), o número de 
indivíduos invernantes foi contabilizado entre 80 a 140 grous, no ano 2000, valor bastante reduzido 
quando comparado com o obtido no Inverno de 2010/2011. 

Adicionamente apresentam-se os resultados obtidos durante a aplicação das metodologias dirigidas às 
restantes espécies:  

Durante a amostragem sistemática de Inverno, obtiveram-se 8 contactos de grous, correspondentes a 
74 indivíduos, em 8 quadrículas (2,1%) da área de estudo. A sua distribuição durante a invernada (Figura 
92) é muito localizada na área de estudo, estando estritamente relacionada com a zona a Norte de 
Entradas, especialmente entre o Vale Fanado e a ribeira da Cinceira, onde foi observado um grupo com 
50 indivíduos em passagem. 

Foram ainda registados 10 contactos, correspondentes a mais de 100 indivíduos, durante a aplicação da 
metodologia por transectos, sendo que o maior grupo de grous foi registado em Janeiro, numa zona de 
montado a Noroeste de Louriçal de Baixo.  
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Figura 92 – Distribuição e número total de indivíduos de grou durante o Inverno, por quadrícula 1x1km, na ZPE 
de Castro Verde. 

4.8. FRANCELHO (FRANCELHO (FRANCELHO (FRANCELHO (FALCO NAUMANNIFALCO NAUMANNIFALCO NAUMANNIFALCO NAUMANNI))))    

Nas 10 colónias de reprodução da espécie monitorizadas em 2010 contabilizaram-se 229 casais, dos 
quais cerca de 60% se concentram em duas colónias: CV1 e OU6 (Figura 93). 
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Figura 93 – Número de casais de francelho contabilizados nas 10 colónias monitorizadas pelo ICNB (OU6) a LPN 
(restantes 9) na época reprodutora de 2010 (fonte: ICNB e LPN). 

O francelho foi a segunda espécie mais registada nos transectos de rapinas efectuados durante a 
Primavera, tendo-se obtido 136 contactos (Quadro 32), distribuídos por todos os meses de 
amostragens. Dadas as semelhanças entre o francelho e o peneireiro (Falco tinnunculus), destaca-se ainda 
que alguns contactos identificados apenas até ao género Falco podem pertencer a esta espécie. 
Apresenta uma distribuição coincidente com uma faixa central perpendicular da ZPE de Castro Verde, 
que corresponde à área de campo aberto (Figura 94). O maior número médio de indivíduos foi obtido 
para várias áreas cerealíferas: entre a estação de Casével e o Monte do Cerro, entre as Mestras e a 
Lagoa da Mó, entre o Monte Gregórios e o Monte Novo das Alturas, entre Monte da Achada, Vale 
Gonçalo e Vale Gonçalinho, entre o Monte da Carvoeira e Sarnica, na Herdade de São Marcos e entre 
Belver e Monte do Trigo. A maioria corresponde a colónias conhecidas da espécie, sendo que as 
restantes áreas onde foi detectada poderão constituir apenas áreas de alimentação. 

O maior número de registos da espécie foi efectuado em pousios (Figura 48), tendo sido comprovada 
pela análise por MLG de uma associação positiva entre a presença deste biótopo e o de seara na 
ocorrência de francelho (Quadro 34), estando de acordo com o descrito pela bibliografia (Catry, 2000). 

Equipa Atlas (2008) refere ainda uma estimativa da população nacional entre 480 a 484 casais para 2005 
e sugere uma aparente estabilização da população nacional entre 2004 a 2006. A maioria destes casais 
localiza-se na ZPE de Castro Verde, que é considerado o local mais importante do país para o francelho 
(Costa et al., 2003). Em 2004, estimou-se um efectivo populacional no concelho de Castro Verde entre 
209 a 218 casais (Catry et al. 2004).  

O método de amostragem por distância utilizado no presente estudo permitiu estimar a população 
desta espécie em 834 indivíduos (506 a 1375 indivíduos) para a ZPE de Castro Verde, com um 
coeficiente de variação de 25,1% (Quadro 33). Apesar de existir um número de registos mais elevado 
para esta espécie, do que por exemplo para a águia-d’asa-redonda, o coeficiente de variação foi mais 
elevado para esta espécie, o que se deve aos registos terem sido efectuados tendencialmente em zonas 
de colónia, onde se regista um maior número de indivíduos por contacto e onde a dimensão dos bandos 
(unidade amostral) é mais variável.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CV1 CV13 CV18 CV19 CV21 CV29 CV33 CV34 CV39 OU6



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 197/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

Uma vez que o limite inferior da presente estimativa populacional se situa em 506 indivíduos, o que 
corresponde a cerca de 253 casais, verifca-se que a estimativa para a ZPE resultante do presente estudo 
e o de Catry et al. (2004) para o concelho de Castro Verde são semelhantes. 

 

Figura 94 – Distribuição e número médio de indivíduos de francelho durante a Primavera, por quadrícula 2x2km, 
na ZPE de Castro Verde. 
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5. CONCONCONCONSIDERAÇÕES FINAIS SIDERAÇÕES FINAIS SIDERAÇÕES FINAIS SIDERAÇÕES FINAIS EEEE    RECOMENDAÇÕESRECOMENDAÇÕESRECOMENDAÇÕESRECOMENDAÇÕES    

5.1. ANÁLISE GERALANÁLISE GERALANÁLISE GERALANÁLISE GERAL    

Os trabalhos de monitorização da comunidade avifaunística na ITI de Castro Verde, referentes à 
Primavera de 2010 e Invernada de 2010/2011, incluiram três campanhas de amostragem sistemática 
(Abril, Maio e Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011) e censos dirigidos às espécies-alvo: 5 campanhas 
de transectos para tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e outras espécies de rapinas (Abril, Maio, Junho 
e Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011), visitas de prospecção e contagem de colónias de perdiz-do-
mar (Glareola pratincola) (Maio e Junho de 2010), prospecção e contagem de cortiçol-de-barriga-preta 
(Pterocles orientalis) (Novembro de 2010) e contagem de dormitórios de milhafre-real (Milvus milvus) 
(Outubro a Dezembro de 2010 e Janeiro a Fevereiro de 2011).  

No presente documento são ainda apresentados os dados dos recenseamentos efectuados na área pelo 
ICNB e pela LPN, dirigidos para as espécies abetarda, grou e francelho.  

As acções de monitorização desenvolvidas permitiram caracterizar detalhadamente a comunidade 
avifaunística na ZPE de Castro Verde durante as épocas fenológicas da Primavera e Invernada, em 
especial determinar as estimativas populacionais, a distribuição espacial e as preferências de habitat da 
comunidade ornítica mas também das espécies-alvo: tartaranhão-caçador, perdiz-do-mar, milhafre-real e 
cortiçol.  

Ao contrário do que estava previsto, não foi possível: 

• efectuar uma análise completa para as espécies-alvo abetarda, francelho e grou, uma vez que não 
foi recebida até à data de entrega do presente relatório a informação recolhida pelas entidades 
responsáveis pela sua monitorização, essencial para a caracterização e análise detalhada destas 
populações na área da ZPE, em termos de distribuição, efectivos populacionais, principais áreas 
de utilização, etc; 

• determinar a abundância das espécies estepárias e espécies-alvo nas áreas aderentes e não 
aderentes à ITI, de forma a determinar a eficácia das medidas implementadas na área da ZPE de 
Castro Verde, uma vez que não foi possível obter a cartografia das zonas sob gestão. 

Durante os trabalhos efectuados durante a Primavera de 2010 e o Inverno de 2010/2011, inventariaram-
se 116 espécies avifaunísticas, 9 das quais são tipicamente dependentes de biótopos estepários e 24 são 
aves de rapina e outras planadoras. Entre as espécies inventariadas, encontram-se 27 com estatuto de 
conservação desfavorável em Portugal (Cabral et al., 2006), sendo que 6 são consideradas prioritárias 
pelo Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril (abutre-preto Aegypius monachus, águia-imperial Aquila 
adalberti, águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus, francelho Falco naumanni, sisão Tetrax tetrax e abetarda Otis 
tarda). 

5.1.1. AAAAMOSTRAGEM MOSTRAGEM MOSTRAGEM MOSTRAGEM SSSSISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICA    

A análise geral dos dados recolhidos nos censos efectuados em cerca de 400 pontos de amostragem, 
num buffer de 125m, indica que existem zonas de maior concentração de indivíduos ou de espécies na 
área amostrada da ZPE de Castro Verde que diferem entre as épocas de Primavera e Inverno e que as 
quadrículas referentes aos valores mais elevados de abundância e riqueza específica não são 
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coincidentes. Durante a Primavera, o maior número de indivíduos foi registado dispersamente pela área 
de pseudo-estepe da ZPE, essencialmente relacionados com a presença de bandos de grandes 
dimensões de pardais (Passer domesticus) e pardais-espanhóis (Passer hispaniolensis). Já durante o Inverno, 
o número de aves aumentou substancialmente, devido à presença de várias espécies invernantes de 
características gregárias, sendo que a abundância mais elevada foi registada na área Noroste do IP2.  

As espécies mais comuns na área de estudo são o trigueirão (Miliaria calandra) e a calhandra-real 
(Melanocorypha calandra) na Primavera e a tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) e o abibe (Vanellus 
vanellus) no Inverno.  

A análise particular para 20 espécies estepárias e/ou associadas a habitats abertos ocorrentes na ZPE de 
Castro Verde expõe valores elevados de abundância média por ponto de amostragem, em especial de 
trigueirão (2,1 casais) e de calhandra-real (0,93 casais) na Primavera e de tarambola-dourada (10,6 
indivíduos) e abibe (6,4 indivíduos) no Inverno. Estes valores resultaram, por exemplo, numa estimativa 
populacional de 31996 casais de trigueirão na Primavera e 103544 indivíduos no Inverno para a zona de 
pseudo-estepe desta área classificada. A estimativa da população de trigueirão foi a mais precisa deste 
trabalho.  

As estimativas populacionais de Primavera são significativamente diferentes e maioritariamente mais 
elevadas que as estimativas obtidas no Censo de Aves Estepárias efectuado por Moreira et al. (2007). As 
desigualdades parecem estar relacionadas essencilamente com: 

• Ter havido um acréscimo populacional da maioria das espécies de aves de 2006 para 2010, o 
que pode estar relacionado com a influência da seca nas populações avifaunísticas da região 
durante o censo efectuado por Moreira et al. (2007) na Primavera de 2006;  

• Os métodos de análise utilizados serem distintos. O estudo de Moreira et al. (2007) efectuou 
uma contagem directa do número de casais, por ponto de amostragem e no presente estudo 
para além deste, utilizou-se também o método das distâncias (Distance). Quando se comparam 
os dados obtidos no presente trabalho, verifica-se que nem sempre as duas metodologias 
produzem estimativas equivalentes. Na metodologia por distâncias (Distance), a estimativa 
populacional é ponderada pela função de detecção das espécies e calculada através do número 
médio de indivíduos detectado por ponto. Por sua vez, a metodologia por contagem directa do 
número de casais/indivíduos por ponto efectua a estimativa através do número máximo de 
casais/indivíduos, o que distancia os valores obtidos pelas duas metodologias;  

• O presente estudo efectuou um maior esforço de amostragem, tendo sido efectuadas duas 
campanhas de recolha de dados ao longo de Abril e Maio. Por outro lado, todos os pontos 
foram amostrados pelo menos uma vez no período da manhã, que em geral é coincidente com 
a maior actividade das aves. Tal aumentou a probabilidade de detecção dos indivíduos presentes 
na área de estudo e que confere uma maior precisão às estimativas populacionais obtidas no 
trabalho. 

Assinala-se ainda que, como seria de esperar, a presença de pousios influencia positivamente a 
abundância da maioria das espécies na Primavera e no Inverno, bem como a presença de searas 
influencia a abundância na Primavera e as culturas jovens de cereal no Inverno. 
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5.1.2. AAAAVES VES VES VES DE RAPINA E OUTRASDE RAPINA E OUTRASDE RAPINA E OUTRASDE RAPINA E OUTRAS PLANADORASPLANADORASPLANADORASPLANADORAS    

No total, foram identificadas 22 espécies de aves de rapina e outras planadoras. O maior número de 
registos correspondeu ao francelho (Falco naumanni) e tartaranhão-caçador (Circus pygargus) na 
Primavera, ao milhafre-real (Milvus milvus) no Inverno e à águia-d’asa-redonda (Buteo buteo) em ambas as 
épocas fenológicas. 

Na Primavera, as áreas de maior abundância de aves de rapina e outras planadoras localizam-se 
especialmente na zona Noroeste e estão relacionadas com a presença das espécies mais abundantes na 
ZPE, como é o caso do tartaranhão-caçador e das colónias de francelho. Durante o Inverno, a 
abundância é significativamente menor que na Primavera, e as zonas limítrofes da área de pesudo-estepe 
da ZPE adquirem maior importância, estando relacionadas maioritariamente com a presença de 
milhafre-real e de águia-d’asa-redonda. 

Das espécies identificadas, foi possível produzir estimativas populacionais fiáveis para 10 espécies deste 
grupo avifaunístico. As estimativas da população residente de águia-d’asa-redonda (anual e em ambas as 
épocas fenológicas), da população invernante de milhafre-real, da população estival de tartaranhão-
caçador e da população residente de peneireiro (anual), representam as estimativas populacionais mais 
fiáveis do presente estudo. A análise da influência dos principais biótopos existentes na ZPE de Castro 
Verde na ocorrência e abundância das espécies foi esclarecedor para o tartaranhão-caçador e para o 
francelho, tendo sido comprovada a influência positiva da presença de pousios e searas e apenas de 
pousios, respectivamente, na sua ocorrência e abundância, através da aplicação de Modelos Lineares 
Generalizados.  

5.1.3. TTTTARTARANHÃOARTARANHÃOARTARANHÃOARTARANHÃO----CAÇADOR CAÇADOR CAÇADOR CAÇADOR     

O presente estudo é o primeiro a aplicar metodologias específicas para censar a população reprodutora 
de tartaranhão-caçador à escala da ZPE de Castro Verde. 

Esta espécie é muito comum na área de estudo e apresenta uma distribuição alargada ao longo da área 
de pseudo-estepe. A clara preferência por nidificar em searas e por caçar em zonas de pousio foi 
comprovada pela análise de MLG.  

O tartaranhão-caçador ocorre especialmente na área cerealífera a Este de Entradas, na planície junto ao 
marco geodésico da Alagoa da Forca e nas Herdades de São Marcos e Belver. A observação de juvenis 
revelou o sucesso reprodutor dos casais que se reproduziram particularmente na área Sudeste da ZPE. 
A espécie está também presente, em menor abundância, em locais dominados por habitats não 
estepários, desde que aí ocorram pequenas bolsas de estepe cerealífera, como acontece na zona de 
Albernôa.  

A estimativa da população de tartaranhão-caçador na ZPE de Castro Verde foi efectuada através de três 
métodos (amostragem por distâncias, contagem por área vital e o mínimo da contagem por transecto 
por mês), mas conclui-se que a estimativa produzida pela análise das distâncias é a mais correcta, dado 
que é a que mais se adequa ao delineamento experimental implementado para a recolha de dados de 
campo. Esta metodologia permitiu estimar a população da espécie em 214 casais (147 a 312 casais) para 
a ZPE de Castro Verde. 

Considerando a estimativa populacional mínima (147 casais) e máxima (608 casais) obtidas por todos os 
métodos analisados no presente estudo, a população reprodutora na ZPE de Castro Verde representa 
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entre 14,7 a 60,8% da população nacional. De acordo com os dados da IBA de Castro Verde (PT09), a 
população da espécie foi estimada entre 50 a 80 casais em 1996 (Costa et al., 2003), porém, concluiu-se 
que esta população regional tem sido subestimada, pois não existem evidências de que ocorreu um 
aumento populacional da espécie de 1996 para 2010.  

5.1.4. PPPPERDIZERDIZERDIZERDIZ----DODODODO----MARMARMARMAR    

Foi confirmada a presença de 69 a 78 casais de perdiz-do-mar (Glareola pranticola) na ZPE de Castro 
Verde, distribuídos por 6 colónias de nidificação. Verificou-se que mais de metade dos casais (50) se 
concentraram numa única colónia, na proximidade do Monte das Pereiras, enquanto que as outras cinco 
colónias apresentaram menos do que 10 casais.  

Nas colónias de Vale de Camelos e da Espragosa foram observadas crias, enquanto que nas restantes, 
Viseus, Rolão, Barragem de S. Marcos e Monte das Pereiras, foram registados comportamentos de 
defesa de colónia que indiciam a nidificação nos locais. Os biótopos utilizados para a nidificação foram 
terrenos lavrados, plantações recentes de cereal e de leguminosas e o solo nu de um olival intensivo, 
coincidindo com as preferências biológicos da espécie. Adicionalmente às colónias descritas, foi 
detectado um local próximo do Carregueiro onde apesar de não ter sido confirmada nidificação, a 
presença de indivíduos foi detectada em todas as saídas, que aliado à existência de habitat favorável para 
nidificação na zona possibilita a presença de uma colónia de perdiz-do-mar na área.  

Os dados recolhidos indicam que a espécie pode estar a ser alvo de factores de perturbação que 
interferem com a nidificação, o que se verifica sobretudo nas colónias de menores dimensões.  

5.1.5. CCCCORTIÇOLORTIÇOLORTIÇOLORTIÇOL----DEDEDEDE----BARRIGABARRIGABARRIGABARRIGA----PRETAPRETAPRETAPRETA    

A contagem de cortiçois-de-barriga-negra efectuada em Novembro de 2010 resultou na contabilização 
de 380 indivíduos na ZPE de Castro Verde, com excepção da área da Messejana que não foi possível 
prospectar devido às condições meteorológicas adversas. Os indivíduos foram observados 
maioritariamente nas áreas Corte Cobres, Braciosa-Magros, Sete e Belver, em 5 tipos de biótopos: 
searas, pousios, lavrados, sementeiras (sobretudo de cereal) e culturas de leguminosas, que têm em 
comum uma cobertura vegetal pouco desenvolvida ou ausente e uma elevada cobertura de solo nú. 

A análise dos dados recolhidos e das amostragens efectuadas pelo ICNB desde 2004, indicam que, 
apesar da tendência de regressão verificada ao nível nacional nas últimas décadas, a população de 
cortiçol-de-barriga-preta tem vindo a aumentar na ZPE de Castro Verde desde 2004, bem como a sua 
área de distribuição (no sentido de Este para Oeste). Este facto é particularmente relevante, uma vez 
que actualmente esta é uma das principais áreas de distribuição da espécie ao nível nacional. 
Adicionalmente, os dados obtidos na ZPE indicam que actualmente a população nacional deverá ser 
substancialmente superior aos 258 indivíduos estimados em 2003/2004. 

5.1.6. MMMMILHAFREILHAFREILHAFREILHAFRE----REALREALREALREAL    

O presente estudo é pioneiro na inventariação da população invernante de milhafre-real na ZPE de 
Castro Verde, uma vez que se efectuou uma prospecção intensiva e direccionada dos dormitórios da 
espécie na área da ZPE e se efectuaram contagens mensais dos dormitórios desde a chegada da espécie 
a território nacional até ao período de partida, entre os meses de Outubro e Fevereiro. 
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Os trabalhos de campo permitiram determinar a presença de pelo menos 11 dormitórios na ZPE, sendo 
que a maioria se localiza na zona Oeste da ZPE, entre Castro Verde, Conceição e Carregueiro. Todos 
os dormitórios estão localizados em bosquetes de eucalipto de pequena e média dimensão, que são 
utilizados de diferente forma ao longo do período de monitorização. Verificou-se a utilização mais 
frequente dos dormitórios do Visconde, Zibreira, Lagoa da Mó, Chaminé de Baixo e Chada, sendo que 
o maior número de indivíduos foi detectado no dormitório do Visconde (230 indivíduos).  

Não existem estimativas populacionais precisas da população invernante em Portugal, no Sul e 
especificamente na ZPE de Castro Verde. Considerando todos os dormitórios e a contagem mais 
elevada obtida durante o período de monitorização, estimou-se a presença de 663 a 673 milhafre-reais 
invernantes na ZPE, que corresponde ao valor mais elevado detectado até hoje para a área.  
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5.2. RRRRECOMENDAÇÕESECOMENDAÇÕESECOMENDAÇÕESECOMENDAÇÕES    

As populações de perdiz-do-mar, de tartaranhão-caçador e de milhafre-real não têm sido alvo de censos 
periódicos na ZPE de Castro Verde e os trabalhos realizados no presente trabalho foram os primeiros a 
ser implementados à escala da ZPE. Dado o estatuto de conservação das duas primeiras espécies e a 
importância da área para as populações das três espécies o nível nacional, considera-se relevante a 
implementação de programas de monitorização regulares dirigidos para estas espécies.  

As metodologias utilizadas neste trabalho revelaram-se adequadas para censar estas espécies, pelo que 
se recomenda que continuem a ser utilizadas nos futuros trabalhos de monitorização (no caso do 
tartaranhão-caçador que sejam realizados os mesmos transectos).  

No caso da perdiz-do-mar, detectaram-se indicadores de que existem factores limitantes a condicionar 
o sucesso reprodutor da espécie, pelo que, para além de programas de monitorização, considera-se 
importante a adopção de medidas de conservação dirigidas para os locais onde se situam as colónias. 
Para a espécie tartaranhão-caçador, considera-se igualmente relevante um acompanhamento das 
populações reprodutoras, nomeadamente no que diz respeito à identificação dos locais de nidificação, 
de modo a poderem ser adoptadas medidas de salvaguarda dos ninhos. No caso do milhafre-real, o 
acompanhamento do período de invernada da espécie na ZPE e a monitorização regular dos 
dormitórios permite a adopção de medidas preventivas da perturbação desses locais e/ou destruição 
dos bosquetes utilizados. 

Por outro lado, recomenda-se que as metodologias de censo de aves sistemáticas se mantenham o mais 
estável possível entre anos de monitorização, tanto no que diz respeito às quadrículas amostradas, 
como aos pontos realizados, de modo a que haja o menor enviesamento possível ao nível dos resultados 
obtidos entre anos e que as comparações possam ser fidedignas. 
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7.2. ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIIIII    ––––    LISTALISTALISTALISTA    DE ESPÉCIES AVIFAUNÍDE ESPÉCIES AVIFAUNÍDE ESPÉCIES AVIFAUNÍDE ESPÉCIES AVIFAUNÍSTICASSTICASSTICASSTICAS    

Lista de espécies avifaunísticas presentes na área de estudo. Fenologia: R – Residente, I – Invernante, MR – Migrador reprodutor. LVVP (Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal) e LV (Livro Vermelho) IUCN: DD – Informação Insuficiente (data deficient), LC – Pouco Preocupante (least concern), NT – Quase Ameaçado (near threatened), VU – Vulnerável 
(vulnerable), EN – Em Perigo (endangered), CR – Criticamente Em Perigo (critically endangered). SPEC (Espécies com Conservação Preocupante na Europa): N-S – Non-SPEC, N-SE – Non-
SPEC Europe, 1 - Espécies ameaçadas a nível global 2 – Espécies concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável, 3 – espécies não concentradas na Europa mas com 
estatuto desfavorável. DL – Anexos do DL n.º 140/99 de 24 de Abril. Berna e Bona – Anexos das Convenções. Observações não sistemáticas – espécies detectadas fora da aplicação da 
metodologia. 

Ordem Espécie Nome comum Fenologia LVVP 
LV 

IUCN 
SPEC 

DL 
(Anexo) 

Berna 
(Anexo) 

Bona 
(Anexo) 

Cinegética 
Observações 

não 
sistemáticas 

Espécies-
alvo 

PODICIPEDIFORMES Tachybaptus ruficolis Mergulhão-pequeno R LC  N-S  III   x  

PELECANIFORMES Phalacrocorax carbo Corvo-marinho I LC LC N-S  III     

CICONIIFORMES 

Bubulcus ibis Carraceiro R LC LC N-S  II     

Egretta garzetta Garça-branca R LC LC N-S A-I II     

Ardea cinerea Garça-real I LC LC N-S  III     

Ciconia nigra Cegonha-preta R VU LC  A-I II II    

Ciconia ciconia Cegonha-branca R LC LC 2 A-I II II    

Plegadis falcinellus Ibís-preto R/I - LC  A-I II II  x  

Platalea leucorodia Colhereiro R/I VU/NT LC 2 A-I II II  x  

ANSERIFORMES 

Anas strepera Frisada R/I VU/NT LC 3  III II x   

Anas platyrhynchos Pato-real R LC LC N-S  III II x   

Anas clypeata Pato-trombeteiro R/I EN/LC LC 3  III II x   

ACCIPITRIFORMES 

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento R NT LC 3 A-I II II    

Milvus migrans Milhafre-preto MR LC LC 3 A-I II II    

Milvus milvus Milhafre-real R/I CR/VU NT 2 A-I II II   x 

Gyps fulvus Grifo R NT LC N-S A-I II II    

Aegypius monachus Abutre-preto R CR NT 1 A-I* II II    

Circaetus gallicus Águia-cobreira MR NT LC 3 A-I II II    
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Ordem Espécie Nome comum Fenologia LVVP 
LV 

IUCN 
SPEC 

DL 
(Anexo) 

Berna 
(Anexo) 

Bona 
(Anexo) 

Cinegética 
Observações 

não 
sistemáticas 

Espécies-
alvo 

Circus aeruginosus Águia-sapeira R VU LC N-S A-I II II    

Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento I VU LC 3 A-I II II    

Circus pygargus Tartaranhão-caçador MR EN LC N-SE A-I II II   x 

Accipiter gentilis Açor R VU LC N-S  II II    

Accipiter nisus Gavião R LC LC N-S  II II    

Buteo buteo Águia-d'asa-redonda R LC LC N-S  II II    

Buteo cf. rufinus cirtensis Bútio-mourisco ? - VU        

Aquila adalberti Águia-imperial R CR VU 1 A-I* II I e II    

Aquila chrysaetos Águia-real R EN LC 3 A-I II II  x  

Hieraaetus pennatus Águia-calçada MR NT LC 3 A-I II II    

Hieraaetus fasciatus Águia de Bonelli R EN LC 3 A-I* II II  x  

FALCONIFORMES 

Falco naumanni Francelho MR VU VU 1 A-I* II I e II   x 

Falco tinnunculus Peneireiro R LC LC   II II    

Falco columbarius Esmerilhão I VU LC N-S A-I II II    

Falco peregrinus Falcão-peregrino I VU LC N-S A-I II II    

GALLIFORMES 
Alectoris rufa Perdiz R LC LC 2  III  x   

Coturnix coturnix Codorniz MR LC LC 3  III II x   

GRUIFORMES 

Gallinula chloropus Galinha d'água R LC LC N-S  III  x x  

Grus grus Grou I VU LC 2 A-I II II   x 

Tetrax tetrax Sisão R VU NT 1 A-I* II    x 

Otis tarda Abetarda R EN VU 1 A-I* II II   x 

CHARADRIIFORMES 

Himantopus himantopus Pernilongo MR LC LC N-S A-I II II  x  

Burhinus oedicnemus Alcaravão R VU LC 3 A-I II II    

Glareola pratincola Perdiz-do-mar MR VU LC 3 A-I II II   x 

Charadrius dubius Borrelho-pequeno-de-coleira MR LC LC N-S  II II    
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Ordem Espécie Nome comum Fenologia LVVP 
LV 

IUCN 
SPEC 

DL 
(Anexo) 

Berna 
(Anexo) 

Bona 
(Anexo) 

Cinegética 
Observações 

não 
sistemáticas 

Espécies-
alvo 

Charadrius hiaticula Borrelho-grande-de-coleira I/MP LC LC N-SE  II II    

Tringa ochropus Maçarico-bique-bique I/MP NT LC N-S  II II  x  

Pluvialis apricaria Tarambola-dourada I LC LC N-SE A-I III II x   

Vanellus gregarius Abibe-sociável Oc - CR 1  III I e II  x  

Vanellus vanellus Abibe I LC LC 2  III II    

Philomachus pugnax Combatente I/MP EN LC 2 A-I III II  x  

Gallinago gallinago Narceja I LC LC 3  III II x   

Larus ridibundus Guincho I LC LC N-SE  III   x  

Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura I LC LC N-SE       

Gelochelidon nilotica Tagaz MR EN LC 3 A-I II II  x  

Chlidonias niger Gaivina-preta MP - LC 3 A-I II II  x  

PTEROCLIDIFORMES Pterocles orientalis Cortiçol-de-barriga-preta R EN LC 3 A-I II    x 

COLUMBIFORMES 

Columba livia Pombo-das-rochas R DD LC N-S  III  x   

Columba palumbus Pombo-torcaz R LC LC N-SE    x   

Streptopelia decaoto Rola-turca R LC  N-S  III     

Streptopelia turtur Rola-brava MR LC LC 3  III II x x  

CUCULIFORMES 
Clamator glandarius Cuco-rabilongo MR VU LC N-S  II     

Cuculus canorus Cuco MR LC LC N-S  III     

STRIGIFORMES Athene noctua Mocho-galego R LC LC 3  II     

APODIFORMES Apus apus Andorinhão-preto MR LC LC N-S  III     

CORACIIFORMES 

Merops apiaster Abelharuco MR LC LC 3  II II    

Coracias garrulus Rolieiro MR CR NT 2 A-I II II    

Upupa epops Poupa R LC LC 3  II     

PICIFORMES 
Picus viridis Peto-verde R LC LC 2  II     

Dendrocopos major Pica-pau-malhado R LC LC N-S  II     
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Ordem Espécie Nome comum Fenologia LVVP 
LV 

IUCN 
SPEC 

DL 
(Anexo) 

Berna 
(Anexo) 

Bona 
(Anexo) 

Cinegética 
Observações 

não 
sistemáticas 

Espécies-
alvo 

PASSERIFORMES 

Melanocorypha calandra Calhandra-real R NT LC 3 A-I II    x 

Calandrella brachydactyla Calhandrinha MR LC LC 3 A-I II     

Galerida cristata Cotovia-de-poupa R LC LC 3  III     

Galerida theklae Cotovia-escura R LC LC 3 A-I II     

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques R LC LC 2 A-I III     

Alauda arvensis Laverca I LC LC 3  III     

Riparia riparia Andorinha-das-barreiras MR LC LC 3  II   x  

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés MR LC LC 3  II     

Hirundo daurica Andorinha-dáurica MR LC LC N-S  II     

Delichon urbica Andorinha-dos-beirais MR LC LC 3  II     

Anthus campestris Petinha-dos-campos MR LC LC 3 A-I II     

Anthus pratensis Petinha-dos-prados I LC LC N-SE  II     

Motacilla alba Alvéola-branca R/I LC LC N-S  II     

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo I LC LC N-SE  II     

Luscinia megarhynchos Rouxinol MR LC LC N-SE  II     

Phoenicurus ochruros Rabirruivo I LC LC N-S  II     

Saxicola torquata Cartaxo R LC LC N-S  II     

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento MP LC LC 3  II     

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo MR VU LC 2  II     

Turdus merula Melro R LC LC N-SE  III  x   

Turdus iliacus Tordo-ruivo I LC LC N-SE W  III  x   

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos R LC LC N-S  II II    

Sylvia undata Toutinegra-do-mato R LC NT 2 A-I II II    

Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados R LC LC N-SE  II II    

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete R LC LC N-SE  II II    
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Ordem Espécie Nome comum Fenologia LVVP 
LV 

IUCN 
SPEC 

DL 
(Anexo) 

Berna 
(Anexo) 

Bona 
(Anexo) 

Cinegética 
Observações 

não 
sistemáticas 

Espécies-
alvo 

Phylloscopus collybita Felosinha I LC LC N-S  II II    

Parus caeruleus Chapim-azul R LC LC N-SE  II     

Parus major Chapim-real R LC LC N-S  II     

Certhia brachydactyla Trepadeira R LC LC N-SE  II     

Oriolus oriolus Papa-figos MR LC LC N-S  II   x  

Lanius meridionalis Picanço-real R LC  3  III     

Lanius senator Picanço-barreteiro MR NT LC 2  III     

Cyanopica cookii Charneco R LC    II     

Pica pica Pega-rabuda R LC LC N-S    x x  

Corvus corone Gralha-preta R LC LC N-S    x   

Corvus corax Corvo R NT  N-S  III     

Sturnus unicolor Estorninho-preto R LC LC N-SE  II     

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado I LC LC 3    x   

Passer domesticus Pardal R LC LC 3       

Passer hispaniolensis Pardal-espanhol R LC LC N-S  III     

Fringilla coelebs Tentilhão R LC LC N-SE  III     

Serinus serinus Milheira R LC LC N-SE  II     

Carduelis chloris Verdilhão R LC LC N-SE  II     

Carduelis carduelis Pintassilgo R LC LC N-S  II     

Carduelis spinus Lugre I LC LC N-SE  II     

Carduelis cannabina Pintarroxo R LC LC N-S  II     

Emberiza cirlus Escrevedeira R LC LC N-SE  II     

Miliaria calandra Trigueirão R LC LC 2  III     
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7.3. ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIIIIIIIII    ––––    REPRESENTATIVIDADE DREPRESENTATIVIDADE DREPRESENTATIVIDADE DREPRESENTATIVIDADE DOS BIÓTOPOS REGISTADOS BIÓTOPOS REGISTADOS BIÓTOPOS REGISTADOS BIÓTOPOS REGISTADOS OS OS OS NONONONOS PONTOS S PONTOS S PONTOS S PONTOS 

DA AMOSTRAGEM SISTEMDA AMOSTRAGEM SISTEMDA AMOSTRAGEM SISTEMDA AMOSTRAGEM SISTEMÁTICAÁTICAÁTICAÁTICA    EM AMBAS AS ÉPOCAS FEM AMBAS AS ÉPOCAS FEM AMBAS AS ÉPOCAS FEM AMBAS AS ÉPOCAS FENOLÓGICASENOLÓGICASENOLÓGICASENOLÓGICAS    

 

Figura 95 – Representatividade dos biótopos nos pontos de amostragem sistemática durante a Primavera (raio de 
125m). 

 

 

Figura 96 – Representatividade dos biótopos nos pontos de amostragem sistemática durante o Inverno (raio de 
200m). 
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7.4. ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IVIVIVIV    ––––    REPRESENTATIVIDADE DREPRESENTATIVIDADE DREPRESENTATIVIDADE DREPRESENTATIVIDADE DOS BIÓTOPOS REGISTADOS BIÓTOPOS REGISTADOS BIÓTOPOS REGISTADOS BIÓTOPOS REGISTADOS NOS OS NOS OS NOS OS NOS 

TRANSECTOS TRANSECTOS TRANSECTOS TRANSECTOS EM AMBAS AS ÉPOCAS FEM AMBAS AS ÉPOCAS FEM AMBAS AS ÉPOCAS FEM AMBAS AS ÉPOCAS FENOLÓGICASENOLÓGICASENOLÓGICASENOLÓGICAS    
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Figura 97 – Representatividade dos biótopos presentes por transecto efectuado durante a Primavera na ZPE de Castro Verde, nomeadamente  – seara,  – florestação, 
  – lavrado,  – matos,  – montado aberto,  – montado aberto com matos,  – olival e  – pousio. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Transectos

%
 B

ió
to

po



 
 

 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final        218/232 

Mod.086.06 

 

 

Figura 98 – Representatividade dos biótopos presentes por transecto efectuado durante o Inverno na ZPE de Castro Verde, nomeadamente  – cultura jovem de cereal,   
 – cultura jovem de cereal com matos,  – florestação,  – montado aberto,  – montado aberto com matos,  – olival,  – pousio e  – pousio com matos. 
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7.5. ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO VVVV    ––––    ABUNDÂNCIA E RIQUEZAABUNDÂNCIA E RIQUEZAABUNDÂNCIA E RIQUEZAABUNDÂNCIA E RIQUEZA    ESPECÍFICAESPECÍFICAESPECÍFICAESPECÍFICA    

 

7.5.1. AAAAMOSTRAGEM SISTEMÁTICMOSTRAGEM SISTEMÁTICMOSTRAGEM SISTEMÁTICMOSTRAGEM SISTEMÁTICAAAA    

 

 

Figura 99 – Número total de indivíduos de todas as espécies detectado por quadrícula 1x1km, na 1ª campanha da 
amostragem sistemática, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 100 – Número total de indivíduos de todas as espécies detectado por quadrícula 1x1km, na 2ª campanha 
da amostragem sistemática, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 101 – Número total de espécies detectado por quadrícula 1x1km, na 1ª campanha da amostragem 
sistemática, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 102 – Número total de espécies detectado por quadrícula 1x1km, na 2ª campanha da amostragem 
sistemática, na ZPE de Castro Verde. 
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7.5.2. AAAAVES VES VES VES DE RAPINA E OUTRASDE RAPINA E OUTRASDE RAPINA E OUTRASDE RAPINA E OUTRAS    PLANADORASPLANADORASPLANADORASPLANADORAS    

 

 

Figura 103 – Número total de indivíduos de aves de rapina e outras planadoras detectados por quadrícula 
2x2km, em Abril em 2010, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 104 – Número total de indivíduos de aves de rapina e outras planadoras detectados por quadrícula 
2x2km, em Maio de 2010, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 105 – Número total de indivíduos de aves de rapina e outras planadoras detectados por quadrícula 
2x2km, em Junho de 2010, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 106 – Número total de indivíduos de aves de rapina e outras planadoras detectados por quadrícula 
2x2km, em Dezembro de 2010, na ZPE de Castro Verde. 



 
 

 

 

Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde – Relatório Final 227/232 

Mod.086.06 Mod.086.06 

 

Figura 107 – Número total de indivíduos de aves de rapina e outras planadoras detectados por quadrícula 
2x2km, em Janeiro de 2011, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 108 – Número total de espécies de aves de rapina e outras planadoras detectadas por quadrícula 2x2km, 
em Abril de 2010, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 109 – Número total de espécies de aves de rapina e outras planadoras detectadas por quadrícula 2x2km, 
em Maio de 2010, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 110 – Número total de espécies de aves de rapina e outras planadoras detectadas por quadrícula 2x2km, 
em Junho de 2010, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 111 – Número total de espécies de aves de rapina e outras planadoras detectadas por quadrícula 2x2km, 
em Dezembro de 2010, na ZPE de Castro Verde. 
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Figura 112 – Número total de espécies de aves de rapina e outras planadoras detectadas por quadrícula 2x2km, 
em Janeiro de 2011, na ZPE de Castro Verde. 

 

 

 

 

 

 

 


