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A AVIFAUNA AÇORIANA
UM PATRIMÓNIO A PRESERVAR
DEVIDO À SUA LOCALIZAÇÃO E ISOLAMENTO EM RELAÇÃO às su-
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perfícies terrestres continentais vizinhas, a avifauna nidificante no arquipélago dos Açores é pouco diversificada, não ultrapassando as 40 espécies. Neste número estão já incluídas
algumas espécies exóticas (o pardal-comum Passer domesticus, o pintassilgo Carduelis carduelis, o verdilhão Carduelis
chloris, o bico-de-lacre Estrilda astrild e o periquito-de-colar
Psittacula krameri), de implantação recente no arquipélago, e
outras que são nidificantes ocasionais (a garça-real Ardea cinerea, o pato-real Anas platyrhynchos, o pato-escuro Anas
rubripes, o garajau-preto Sterna fuscata e o chasco-cinzento
Oenanthe oenanthe).
Dentre todas, merecem especial destaque o priolo Pyrrhula murina e o painho de Monteiro Oceanodroma monteiroi por serem as únicas espécies
endémicas dos Açores. Depois, as aves marinhas nidificantes (como por exemplo o cagarro Calonectris diomedea ou o garajau-rosado
Sterna dougallii); pela importância que o arquipélago tem para as suas populações, e por algumas destas espécies terem nos Açores as
suas maiores colónias de reprodução a nível
europeu.
Outras assumem ainda, no contexto nacional, uma particular importância por se reproduzirem apenas nos Açores. São estas o estorninho dos Açores Sturnus vulgaris granti e as
estrelinhas Regulus regulus azoricus, R. r. sanctae-mariae e R. r. inermis. Os Açores albergam
também a quase totalidade da população portuguesa de narceja-comum Gallinago gallinago. De destacar ainda o canário-da-terra Serinus canaria e a galinhola Scolopax rusticola,
cujas populações

nacionais estão restringidas aos arquipélagos da Madeira e
dos Açores. A nível regional destacam-se duas espécies de
distribuição restrita no arquipélago: a galinha-d’água Gallinula c. chloropus/correiana e o borrelho-de-coleira-interrompida
Charadrius alexandrinus.
Finalmente, merecem também algumas linhas, as 12 (10
segundo alguns autores) subespécies endémicas catalogadas para o arquipélago: o milhafre Buteo buteo rothschildi;
a galinha-d’água, a codorniz Coturnix coturnix conturbans, o
pombo-torcaz dos Açores Columba palumbus azorica, o melro dos Açores Turdus merula azorensis, a lavandeira Motacilla
cinerea patriciae, a toutinegra Sylvia atricapilla atlantis/gularis,
as estrelinhas (representadas no arquipélago com três raças

IMAGEM 1 Priolo (Pyrrhula murina), espécie
endémica dos Açores. Foto de Carlos Ribeiro.
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distintas), o estorninho dos Açores e o tentilhão dos Açores Fringilla coelebs moreletti. Algumas destas subespécies, com o desenvolvimento de estudos (comportamento, genética e
sonogramas), verão provavelmente um dia consumado o seu estatuto de espécies endémicas.
No entanto, são as espécies de origem
Neártica (americana), que arribam regularmente
aos Açores, que mais têm chamado a atenção
para a importância única deste arquipélago a
nível avifaunístico. Com efeito, na sequência da
invernada na região Paleárctica (Europa, Ásia
e Norte África) e Neártica, chegam aos Açores
aves oriundas não só do continente europeu
como também da América do Norte. Embora
administrativamente faça parte da Europa, em
termos geográficos, localizado no Atlântico, o
arquipélago dos Açores encontra-se a meio-caminho entre o continente europeu e o americano. Numerosos registos, desde há mais de cem
anos, mostram que a passagem/permanência
de aves dos dois continentes é habitual nos
Açores. Na maioria dos casos, sabe-se que tal
acontece na sequência de tempestades atlânticas: as aves, sobretudo juvenis de 1.º Inverno,
perdem-se e arrastadas pelos ventos chegam
às ilhas. Outras invernam no arquipélago açoriano com regularidade: algumas gaivotas, patos, garças e várias espécies de limícolas.
Este facto tem motivado a vinda dum número crescente de birdwatchers aos Açores,
essencialmente na época baixa, entre Outubro
e Março, altura em que a maior parte destas espécies visitam a região. Um dado importante a
reter – e a merecer reflexão – mais de noventa
por cento destes visitantes são de nacionalidade estrangeira. E são conhecidos visitantes habituais, que todos os anos visitam as ilhas na
procura de “raridades”, permanecendo por vezes durante semanas no arquipélago. E embora
possa causar alguma estranheza, às pessoas
menos familiarizadas com a paixão pelo birdwatching, alguns podem ficar durante um mês
ou dois no Corvo ou nas Flores. Há mesmo
quem de visita à Terceira, durante poucos dias,
pouco mais visite desta ilha que o Reservatório do Cabrito, o paul e porto da Praia da Vitória e, sobretudo, a zona da antiga pedreira do
Cabo da Praia – o maior spot da Europa para a
observação de limícolas norte-americanas – o
que, convenhamos, não são propriamente locais muito atrativos paisagisticamente. Depois,
cada ilha pode ser, potencialmente, um motivo de visita para quem queira embarcar à descoberta da avifauna açoriana, quer se procurem endemismos, aves marinhas ou espécies
neárticas, sendo que alguns dos grandes spots
para a observação de aves coincidem com alguns dos locais mais procurados pelo turismo
convencional, conferindo às expectativas do visitante um interesse adicional.

IMAGEM 2 Garajau-rosado (Sterna dougalli dougallioi),
migrador nidificante nos Açores. Foto: Carlos Ribeiro.

IMAGEM 3 Estrelinha (Regulus regulus azoricus), sub-espécie
endémica dos Açores. Foto: Carlos Ribeiro.

IMAGEM 4 Pilrito de Bonaparte (Calidris fuscicollis),
visitante regular neártico. Foto de Carlos Ribeiro.
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Espécies extintas
nos Açores

IMAGEM 5 Garça-morena (Egretta caerulea), visitante
raro neártico nos Açores. Foto: Carlos Ribeiro.

O INTERESSE ORNITOLÓGICO DO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES não

se esgota nos endemismos nem nas “raridades” americanas
ou europeias (não podemos esquecer-nos da possibilidade
do birdwatching na perspectiva dum norte-americano), antes oferece-nos um leque de possibilidades quase infinitas.
De inúmeras e inesperadas espécies que aqui podem chegar,
seja de terras atlânticas, do Índico ou do Pacífico, sendo que
a lista histórica das espécies observadas nos Açores ultrapassa já as 400 espécies.
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Gaspar Frutuoso, na sua obra “Saudades da
Terra” (Século XVI), refere a existência de uma
espécie de pombo (pombo-da-serra), extinta,
devido a caça excessiva, nos alvores do povoamento. São outras as espécies que este
autor refere que não conseguimos estabelecer
paralelo entre os seus nomes e as espécies
residentes actuais, como é o caso dos petos
e das crespinas. Permanece o mistérios, se
estas seriam espécies que se extinguiram ou
apenas os seus nomes comuns se alteraram
ao longo do tempo.
Recentemente, depois de analisadas em São
Miguel várias jazidas de ossos, foi descoberta
uma espécie de mocho (Otus frutuosoi), que
se teria extinto na mesma época (Imagem 6).
Espera-se que nos próximos anos, no seguimento de outros trabalhos arqueológicos,
nesta área da investigação sejam trazidas a
público novas espécies de aves (ou outras)
descobertas.

IMAGEM 6 Reconstrução do Otus frutuosoi. Desenho de J. A. Peñas,
cedido por SINC (http://www.agenciasinc.es/).

