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SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS AVES
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Trabalhar para o estudo e conservação das aves e seus habitats,
promovendo um desenvolvimento que garanta a viabilidade do
património natural para usufruto das gerações futuras.
A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é uma
organização não governamental de ambiente que trabalha para a
conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. Como associação
sem fins lucrativos, depende do apoio dos sócios e de diversas entidades para concretizar as
suas acções. Faz parte de uma rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLife
International, que actua em mais de 100 países e tem como objectivo a preservação da
diversidade biológica através da conservação das aves, dos seus habitats e da promoção do
uso sustentável dos recursos naturais.

O ICN – Instituto da Conservação da Natureza, é o instituto na
dependência do Ministério do Ambiente e Ordenamento do
Território responsável pelas actividades nacionais nos domínios da
Conservação da Natureza e da gestão das áreas protegidas, sendo suas atribuições: a
promoção da estratégia, planos e programas no âmbito da conservação da natureza; o
estudo e a inventariação dos factores e sistemas ecológicos quanto à sua composição,
estrutura, funcionamento e produtividade, em colaboração com os serviços interessados; a
elaboração de estudos e propor medidas visando a preservação do património genético, a
gestão racional da flora e fauna selvagens e a protecção das espécies; propor a criação de
áreas protegidas e assegurar a sua implementação e gestão, através da rede nacional de áreas
protegidas; promover e elaborar os planos de ordenamento das áreas protegidas de âmbito
nacional; promover e elaborar estudos relacionados com a dinamica do litoral e com a
microclimatologia dos ecossistemas e biótopos; colaborar com instituições públicas ou
privadas, nacionais ou internacionais, ou autarquias locais no âmbito das suas atribuições;
ser autoridade administrativa e científica da Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES); apoiar técnica e
financeiramente entidades públicas e privadas legalmente constituídas cujas finalidades se
incluam no âmbito das atribuições do ICN.
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0

RESUMO
Em 2004, realizou-se em todo o território continental de Portugal o V Censo Nacional de
Cegonha-branca, integrado no VI Censo Mundial de Cegonha-branca (2004/05). Durante o
presente levantamento que contou com a colaboração de cerca de 500 pessoas e entidades,
foram recenseados 8.205 ninhos desta espécie, dos quais 7.684 (93,7%) se encontravam
ocupados. Regista-se um aumento global de 133%, relativamente a 1994. A densidade foi de
8,65 ninhos ocupados por 100 Km2, para a totalidade da área do País. A área de distribuição da
população nidificante estende-se por todo o interior do Norte e do Centro do País, envolvente
à Ria de Aveiro, Baixo Mondego e região de Leiria. Da bacia hidrográfica do Rio Tejo para Sul,
a espécie nidifica em praticamente todo o território, excluindo as serras algarvias, sendo
claramente mais comum do que no Norte e Centro de Portugal. Verifica-se um ligeiro
incremento da área de distribuição. No que concerne aos suportes de nidificação, regista-se
uma maior proporção de ninhos em postes em deterimento de todos os outros tipos de
suportes. O número de ninhos ocupados sofreu um forte incremento em todos os tipos de
suporte, excluindo em rochas não costeiras.
Em 13 áreas de amostragem pré-seleccionadas, foi monitorizada a nidificação de cerca de 700
casais de Cegonha-branca. Observam-se diferenças consideráveis nalguns parâmetros
reprodutores dos casais que nidificam em áreas onde o principal habitat de alimentação é o
mosaico de cereal de sequeiro e em áreas onde o principal habitat de alimentação é o arrozal.
O Êxito reprodutor e a Produtividade são significativamente mais elevados nas primeiras.
Todavia, a Taxa de voo é mais elevada nas segundas, ainda que, neste caso, sem significado
estatístico.
A conservação da população portuguesa de Cegonha-branca depende fortemente da
manutenção de algumas práticas agrícolas, em particular, do mosaico de cereal de sequeiro e
do arrozal. Dada a proporção da população que nidifica em postes de electricidade e o
elevadíssimo número de ninhos neste tipo de estruturas envolvidos, torna-se essencial uma
estreita colaboração com as empresas de transporte e distribuição de energia eléctrica. Dado o
elevado número de aves que nidificam em Portugal e que continuam a utilizar as áreas de
invernada africanas, torna-se igualmente essencial uma colaboração com os países do Sahel. A
monitorização de parâmetros reprodutores, bem como, a realização de censos regulares do
efectivo invernante, são fundamentais na detecção de problemas de conservação da Cegonhabranca. Faltam também estudos importantes acerca das causas das tendências populacionais
que afectaram esta espécie nas últimas décadas, do impacto que a predação de Lagostimvermelho da Louisiana tem nas populações, da importância dos aterros sanitários na
conservação desta ave e do impacto do encerramento de lixeiras, da contaminação da cadeia
com organoclorados e metais pesados e respectivas consequências no desempenho
reprodutor, entre outros.
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1

INTRODUÇÃO
A Cegonha-branca (Ciconia ciconia) nidifica em quase toda a Europa, no Médio Oriente,
Centro-Oeste Asiático, Nordeste de África e África Austral (Hancock et al. 1992).
Os resultados preliminares do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal atribuem a
categoria “Pouco Preocupante” à população portuguesa nidificante de Cegonha-branca (ICN
in prep.). Ao nível europeu, esta espécie tem a Categoria SPEC 2 («Species of European
Conservation Concern»), dado que as populações europeias apresentam um estatuto de
conservação desfavorável e a população mundial se encontra concentrada na Europa (BirdLife
International 2004).
Em Portugal, a Cegonha-branca é uma das duas espécies nidificantes do Género Ciconia.
Muito mais comum que a sua congénere Cegonha-preta (Ciconia nigra), cuja população
portuguesa é constituída por 83 a 96 casais nidificantes (Rosa et al. 2001), a Cegonha-branca é
uma ave cuja presença se encontra fortemente enraizada na nossa cultura, sendo um elemento
característico da paisagem em muitas regiões do País. Trata-se de uma espécie admirada e
respeitada pela grande maioria da população.
Devido, em grande medida, à popularidade de que esta espécie goza em grande parte da sua
distribuição mundial, a Cegonha-branca foi uma das primeiras espécies da avifauna alvo de
recenseamentos coordenados internacionalmente.
O primeiro recenseamento mundial de Cegonha-branca ocorreu em 1934. Como consequência
da II Grande Guerra Mundial que assolou a Europa, só um quarto de século mais tarde – 1958
- se realizou o segundo recenseamento mundial. A partir de 1974, ano em que decorreu o
terceiro censo mundial, os censos mundiais passaram a realizar-se regularmente, de dez em
dez anos.
A Cegonha-branca foi a primeira espécie alvo de um recenseamento da população nidificante
a cobrir a maioria do território português. Esse levantamento foi realizado no final da década
de 50 por Santos Júnior (1961) e teve como base a realização de inquéritos. As enormes
dificuldades que se deverão ter apresentado – baixa disponibilidade de recursos humanos,
financeiros e de veículos, rede viária pouco desenvolvida aliada a um menor conhecimento
sobre a importância relativa de cada região e habitat - foram certamente as principais causas
para uma cobertura deficiente do terreno. O número de ninhos recenseados foi então de 3.490,
certamente muito inferior aos que na realidade existiam (Santos Jr. 1961).
Entre 1974 e 1977 foi organizado um novo recenseamento nacional que teve como base
inquéritos (Borges de Carvalho 1977) com confirmação in locco. Foram então contabilizados
1.930 ninhos neste levantamento organizado pela primeira vez pelo Centro de Estudos de
Migrações e Protecção de Aves (CEMPA), entidade actualmente incluída na orgânica do
Instituto da Conservação da Natureza (ICN). Finalmente em 1984, realizou-se o primeiro
censo nacional amplo e abrangente, coordenado pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e
Conservação da Natureza (actualmente ICN), tendo sido então obtido um nível de cobertura
muito razoável, já que foi prospectado todo o território nacional onde existiam registos de
ninhos e/ou habitat disponível para Cegonha-branca. Foram recenseados 1.533 ninhos
ocupados (Candeias & Araújo 1989). A partir de então o método de recenseamento manteve-
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se mas o nível de cobertura foi melhorando, dada a maior disponibilidade de meios e
quantidade e capacidade de ornitólogos e colaboradores envolvidos.
Em 1994, o número de ninhos ocupados recenseados sob a coordenação do ICN foi de 3.302,
tendo-se verificado a inversão da tendência de regressão populacional que se havia registado
durante algumas décadas (Rosa et al. 1999). A população mundial foi então estimada em
166.000 casais nidificantes (Schulz 1999).
Em 2004, no seguimento daqueles levantamentos e inserido no VI Censo Mundial de
Cegonha-branca (2004/2005), o CEMPA-DHE/DSCN/ICN e a Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves (SPEA) promoveram e coordenaram o V Censo Nacional da População
Nidificante de Cegonha-branca.
Os resultados publicados neste relatório integrarão os resultados do VI Censo Mundial de
Cegonha-branca, coordenado pela BirdLife/International.
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2

METODOLOGIA
2.1. Censo da população nidificante
Durante a época de nidificação de 2004 (entre Março e Julho), todas as áreas com referências de
nidificação de Cegonha-branca ou com habitat propício à espécie foram prospectadas por 41
coordenadores locais e respectivas equipas. Estas equipas foram constituídas por mais de 150
elementos, nomeadamente, vigilantes e técnicos do ICN, voluntários da SPEA e de outras ONG’s
(Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, CEAI – Centro de Estudos de
Avifauna Ibérica, LPN – Liga para a Protecção da Natureza / Alentejo, FAPAS – Fundo para a
Protecção dos Animais Selvagens, CEIA – Centro de Educação Ambiental da Serra d’Ossa, Centro
de Estudos do Alto Tejo, A Rocha, Associação Aldeia), comissões coordenadoras de
desenvolvimento regional, câmaras municipais, alunos e professores de alguns estabelecimentos
de ensino, Corpo Nacional de Escutas e particulares (ver Anexo A). Incluíndo todos aqueles que
enviaram fichas de registo de ninhos ocasionais (disponíveis no web site criado para o efeito
http://www.spea.pt/cegonha/index.htm) o censo nacional contou com a colaboração de um total
de cerca de 500 pessoas e entidades.
Devido ao facto de nalguns concelhos terem ocorrido falhas de cobertura consideráveis no prazo
estabelecido inicialmente, parciais (concelhos de Abrantes, Almodôvar, Mértola e Mirandela) ou
mesmo totais (Concelho de Vila do Bispo), optou-se por terminar o censo em Setembro. Em
quaisquer destas situações, os trabalhos de campo foram realizados por ornitólogos mais
experientes relativamente à espécie alvo, dada a dificuldade acrescida em detectar ninhos sem a
presença de aves e em determinar o seu estado de ocupação na época de nidificação, entretanto
terminada. No caso particular dos ninhos nas escarpas costeiras, palheirões e pequenas ilhotas do
Sudoeste de Portugal (concelhos de Odemira, Aljezur e Vila do Bispo), toda a informação obtida
em 2004 foi verificada e complementada na época de nidificação de 2005, dada a impossibilidade
de obter um bom nível de cobertura na época de nidificação anterior.
Foram registados todos os ninhos de Cegonha-branca detectados, em fichas próprias para o
efeito, distribuídas previamente pela equipa coordenadora. Para cada ninho detectado, solicitouse ao observador a recolha dos seguintes dados: localização, com o máximo rigor (recorrendo ao
mapeamento em carta topográfica à escala 1:25.000); tipo de suporte de fixação, com o máximo
detalhe possível, indicando a existência/ausência de plataforma artificial (PA), e estado de
ocupação.
Quanto ao estado de ocupação, foram consideradas apenas duas classes:
ocupado

indivíduo/casal pousado no ninho, ninho recentemente (re)construído, indícios
de presença recente de aves (dejectos), indícios de nidificação durante a
presente época de nidificação (cascas de ovos, ovos, crias, penugem de crias,
etc.), ou;

vazio

todos os ninhos onde não se verificaram quaisquer das situações descritas no
ponto anterior).

Não se consideraram como ninhos, tentativas de construção abandonadas em fase preliminar.
Obviamente, também não foram considerados como ninhos, plataformas artificiais ou ninhos
construídos pelo Homem, nunca utilizados por cegonhas-brancas.
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A opção de não seguirmos estritamente a metodologia proposta pela coordenação internacional
do VI Censo Internacional de Cegonha-branca, e de não recolhermos os parâmetros de acordo
com o proposto por Schüz (1952) deve-se ao facto destas metodologias/protocolos serem muito
difíceis de aplicar, ao nível nacional, em países como Portugal, onde existem elevadas densidades
de ninhos ocupados e/ou áreas extensas a prospectar, aliado ao relativamente baixo número de
ornitólogos/colaboradores e meios financeiros disponíveis. Aliás, no caso de Portugal, o protocolo
proposto por Schüz (1952) nunca foi efectivamente aplicado (ver Santos Junior 1961, Borges de
Carvalho 1977, Candeias & Araújo 1989, Rosa et al. 1999). Assim, entre os ninhos ocupados, não
se discriminaram os que o foram apenas por um adulto. A unidade de contagem foi o ninho e não
o casal nidificante. Da mesma forma não foram dadas indicações para a verificação do estado de
ocupação de cada ninho, com um intervalo de quatro semanas, conforme sugerido pela
coordenação internacional.
Unidades de área: concelho/distrito e quadrícula UTM 10x10 Kms
Por forma a possibilitar a comparação dos resultados obtidos com os de censos anteriores,
optou-se pela apresentação da informação por unidades administrativas, nomeadamente,
concelhos e distritos. Paralelamente, a informação encontra-se disponível em mapa com
quadrícula UTM 10x10 Kms, uma vez que é a base adoptada, actualmente, pela ampla
maioria dos censos e atlas.
Suportes de fixação de ninhos
Os suportes de fixação de ninhos foram agrupados em cinco categorias: árvores,
construções humanas, postes, rochas (estas subdivididas em três classes: caos de blocos de
granito, escarpas fluviais e palheirões, falésias e pequenas ilhotas na orla costeira) e
“outros”.
No caso dos ninhos em suportes arbóreos, não se discrimina o estado da árvore (viva,
morta/secas, queimada, cepo, etc.).
Os postes que simultaneamente transportam cabos eléctricos (baixa tensão) e de telefone,
foram designados por “postes mistos”. Não foram considerados nem como postes de
telefone, nem como postes de electricidade.
Nos ninhos em construções humanas, procura-se discriminar ao máximo o tipo de
estrutura em que se encontram. Apenas em duas categorias – igrejas e ruínas – se entendeu
não seguir aquela regra. Na primeira, agruparam-se campanários, torres sineiras e telhados
de igrejas e de capelas (excluindo igrejas e capelas em ruínas). Na segunda, incluem-se
todo o tipo de construções humanas, abandonadas e em avançado estado de degradação
(casas, silos, igrejas, depósitos, moinhos, etc.).
Na categoria “outros” apenas se incluem ninhos que dificilmente se poderiam agrupar
numa das categorias já existente.
A informação relativa aos ninhos detectados encontra-se arquivada em base de dados e mapeada
em formato digital, por forma a permitir outras análises que, no futuro, se pretendam realizar e a
servir de suporte para medidas de conservação, pareceres técnicos e censos.
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A localização dos ninhos recenseados foi transferida para suporte digital (sistema de informação
geográfico).
2.2. Monitorização de casais nidificantes
Por forma a obter informação relativa aos parâmetros reprodutores na época de nidificação de
2004, foram previamente seleccionadas 13 áreas de amostragem (Tabela 1 e Figura 1), de acordo
com os seguintes critérios: 1) representatividade dos principais habitats de alimentação da
Cegonha-branca em Portugal; 2) dispersão pela área de distribuição da população nacional
nidificante, tendo em consideração abundância relativa da espécie em cada região do país, e; 3)
número de ninhos ocupados relativamente elevado.
Tabela 1 Áreas de amostragem: número de ninhos seleccionados, concelhos abrangidos e principal habitat de
alimentação
Área

Nº. de
ninhos

Concelhos

Principal habitat de alimentação

Beira Alta

31

mosaico
policultural
extensivo
Almeida, Covilhã, Figueira de Castelo
(lameiros e parcelas cerealíferas) e
Rodrigo, Guarda, Meda, Pinhel,
zonas húmidas (albufeiras, charcas e
Sabugal e Trancoso
galerias ripícolas)

Aveiro

75

Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro,
Estarreja, Murtosa e Oliv. do Bairro

Baixo Mondego

138

Coimbra, Figueira da Foz, Montemorarrozais
o-Velho e Soure

Beira Baixa

70

Idanha-a-Nova

mosaico de cereal de sequeiro

Alto Tejo

37

Abrantes, Gavião, Mação, Proença-aNova e Vila Velha de Rodão

mosaico de cereal de sequeiro

Vale do Sorraia

10

Coruche

arrozais

Alto Alentejo Interior

38

Arronches e Campo Maior

mosaico de cereal de sequeiro

Sado

66

Alcácer do Sal

Arrozais

Alentejo Central

29

Viana do Alentejo

mosaico de cereal de sequeiro

Baixo Alentejo Interior

29

Moura e Mourão

mosaico de cereal de sequeiro

Baixo Alentejo

101

Castro Verde

mosaico de cereal de sequeiro

Costa Alentejana Norte

32

Sines

Arrozais

Costa Sudoeste Alentejana

41

Odemira

mosaico agrícola (pastagens, pousios,
pequenos arrozais)

arrozais

As equipas responsáveis por cada área de amostragem (ver Anexo B) seleccionaram os ninhos a
monitorizar preferencialmente durante o mês de Março, dada a necessidade de garantir que se
encontravam efectivamente ocupados por casais de cegonhas-brancas. Caso esta selecção fosse
efectuada mais tarde, seria muito difícil distinguir ninhos vazios ou ocupados apenas por uma
ave durante a presente época de nidifcação e ninhos que apesar de terem sido ocupados por um
casal, se encontravam vazios, tendo ocorrido fracasso reprodutor. Neste caso, seria impossível
calcular parâmetros reprodutores fiáveis.
Por outro lado, procurou-se seleccionar ninhos o mais dispersos possível pela área de
amostragem. Por forma a evitar sub-amostragem, procurou-se seleccionar um mínimo de cerca
de 30 ninhos ocupados por área de amostragem
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Em três áreas – Beira Alta, Alto Tejo e Baixo Alentejo – não foi possível fazer a selecção dos
ninhos a monitorizar durante aquele mês, pelo que, a informação aqui recolhida foi utilizada
apenas para o calculo das respectivas taxas de voo.

Figura 1 Áreas de amostragem de
monitorização de casais
nidificantes

2.2.2. Parâmetros reprodutores
Hancock et al. (1992), refere que os primeiros voos se dão entre os 54 e os 70 dias de idade das
crias. Por outro lado, a mortalidade das crias no ninho ocorre sobretudo nas primeiras semanas
de idade destas. Num estudo efectuado no Sul de Espanha, Jovani & Tella (2004) referem que
91% da mortalidade das crias se dá até aos 20 dias de idade. Assim sendo, optou-se por
considerar como juvenis voadores, todos aqueles que atingiram os 50 dias de idade. Com esta
opção metodológica, procurou-se evitar tomar valores sub-estimados, consequência de alguma
mortalidade, por vezes considerável, nos primeiros dias fora do ninho.
Em muitos casos, as visitas aos ninhos foram mensais, intensificando-se a partir do final de Maio,
por forma a obter o número de juvenis voadores em cada ninho.
Foram avaliados os seguintes parâmetros reprodutores:
Êxito reprodutor percentagem dos casais monitorizados que nidifica com sucesso (pelo
menos um juvenil voador);
Taxa de voo

número de juvenis voadores por casal que nidifica com sucesso;

Produtividade

número de juvenis voadores por casal monitorizado.

Para a análise dos dados utilizaram-se os testes estatísticos de Kruskal-Wallis, U de MannWhitney e qui-quadrado. Os dois primeiros foram calculados com recurso ao software SPSS para
o Windows (SPSS 1999).
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3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Censo da população nidificante
3.1.1. Dimensão e tendência populacional
Durante o V Censo Nacional de Cegonha-branca foram detectados 8.205 ninhos desta espécie,
entre os quais 7.684 ocupados e 521 vazios (Tabela2).
Tal como observado nos censos anteriores (Santos Júnior 1961, Borges de Carvalho 1977,
Candeias & Araújo 1989 e Rosa et al. 1999), a maioria dos ninhos ocupados localizam-se no sul
do País, nomeadamente nos distritos de Beja, Évora, Setúbal, Santarém e Portalegre. Nestes
distritos, foram detectados 82,1% do número total de ninhos ocupados recenseados em
Portugal (Figura 2 e Tabela 2).
Tabela 2

Resultados gerais do V Censo Nacional de Cegonha-branca (2004): número de ninhos detectados,
ocupados e vazios, percentagem de ninhos ocupados e variação do número de ninhos ocupados
(relativamente a 1994), por distrito

Perc. de
ninhos
ocupados

Ninhos
ocupados

152

147

5

96,7

+ 765%

2120

1974

146

93,1

+ 98%

0

0

0

-

-

Bragança

139

110

29

79,1

+ 24%

Castelo Branco

362

336

26

92,8

+ 156%

Coimbra

291

285

6

97,9

+ 400%

1520

1427

93

93,9

+ 143%

Faro

277

251

26

90,6

+ 51%

Guarda

135

119

16

88,1

+ 213%

Leiria

17

14

3

82,4

+ 600%

Lisboa

107

102

5

95,3

+ 750%

Portalegre

818

788

30

96,3

+ 97%

Aveiro
Beja
Braga

Évora

Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
TOTAL NACIONAL

Ninhos
vazios

Variação do nº.
ninhos ocupados
(1994/2004)

Ninhos
existentes

DISTRITO

0

0

0

-

-

837

804

33

96,1

+ 158%

1419

1318

101

92,9

+ 167%

0

0

0

-

-

11

9

2

81,8

+ 800%

0

0

0

-

-

8205

7684

521

93,7

+ 133%

No extremo oposto encontram-se os distritos de Vila Real (0,12% do número total de ninhos
ocupados em Portugal), Leiria (0,18%), Lisboa (1,33%), Bragança (1,43%), Guarda (1,55%) e
Aveiro (1,91%), que apresentam um número de ninhos ocupados relativamente reduzido,
quando comparado com o total nacional (Tabela 2).
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Figura 2 Percentagem de ninhos ocupados nos distritos com maior número de ninhos: 1994 (Rosa et al. 1999) e 2004
(presente estudo)

Tal como em 1994 (Rosa et al. 1999), não foram detectados ninhos nos distritos de Viana do
Castelo, Braga, Porto e Viseu.
A Tabela 2 apresenta ainda a variação do número de ninhos ocupados entre 1994 e 2004.
Assiste-se a um claro incremento populacional, que se traduz num aumento do número de
ninhos ocupados de 133%. Esta tendência, iniciada no final da década de 80, surge após um
fortíssimo e longo decréscimo da população portuguesa (ver Candeias & Araújo, Rosa et al.
1999) de Cegonha-branca (ver Figura 3). Na verdade, apesar do número de ninhos agora
detectados ser muito superior ao observado em meados do século XX, por Santos Júnior
(1961), há fortes evidências de que, durante o I Censo Nacional de Cegonha-branca, existiram
falhas de cobertura muito consideráveis. Como exemplo, refira-se que naquele recenseamento,
efectuado em grande medida através de inquéritos e sem confirmação in loco, não foram
detectados ninhos em concelhos onde certamente existiriam em quantidades consideráveis,
nomeadamente, Santiago do Cacém, Almodôvar, Castro Verde e Ourique. Por outro lado, só
no Concelho de Évora foram detectados 828 ninhos. A população seria pois muito superior à
recenseada por aquele autor. Assim sendo, não existe informação fiável disponível que
permita afirmar que em 2004 existiam mais ninhos ocupados de Cegonha-branca em Portugal
do que em 1958/59.
É provável que mudanças nas estratégias de migração e de invernada (Hernandéz 1995,
Marchamalo de Blas 1995, Tortosa et al. 1995 e Rosa et al. 1998a), devidas provavelmente à
utilização de novos recursos tróficos – Lagostim-vermelho da Louisiana Procambarus clarkii
introduzido em Portugal no final da década de 70 (Ramos & Pereira 1981, Hobbs et al. 1989) e
resíduos sólidos urbanos obtidos em lixeiras e aterros sanitários – sejam as principais causas
desta recuperação.
Apesar de se registarem incrementos do número de ninhos ocupados em todos os distritos,
existem grandes diferenças quantitativas.
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Os distritos onde esta tendência foi mais significativa foram Vila Real (mais 800% ninhos
ocupados) e Leiria (mais 600%). No entanto, estes incrementos são referentes a um número de
ninhos extremamente restrito, pelo que, quantitativamente, não têm qualquer relevo no
panorama nacional.

7684

8000

nº. de ninhos

6000

4000

3490
3302
1930

2000

1533

0
1958/59

1974/77

1984

1994

2004

censo

Figura 3 Número de ninhos recenseados: existentes em 1958/59 (Santos Júnior 1961), existentes em 1974/77 (Borges
de Carvalho 1977), ocupados em 1984 (Candeias & Araújo 1989), ocupados em 1994 (Rosa et al. 1999) e
ocupados em 2004 (presente estudo)

Em Aveiro (mais 765% ninhos ocupados), Lisboa (750%) e Coimbra (400%), os aumentos
registados são muito elevados e na Guarda (213%) e Setúbal (167%) registam-se incrementos
consideravelmente superiores ao observado ao nível nacional. Em Aveiro, Coimbra, Lisboa e
Setúbal, a Cegonha-branca alimenta-se sobretudo em arrozais, predando grandes quantidades
de Lagostim-vermelho da Louisiana. Apesar da baixa produtividade dos casais nidificantes,
em áreas onde o principal habitat de alimentação é o arrozal (ver ponto 3.2.3. deste relatório),
e do facto desta espécie apresentar alguma filopatria natal (ver Marchamalo & Traverso 1996),
as áreas de arrozal apresentam normalmente elevadas quantidades de Lagostim-vermelho da
Louisiana, crustáceo muito predado por Cegonha-branca (ver Correia 2001). Por esta razão, é
possível que estes habitats apresentem maior capacidade de fixação de novos reprodutores.
Por outro lado, os arrozais existentes nestes distritos são também áreas de invernada de
Cegonha-branca, pelo que, existindo indícios de que nas áreas de invernada ibéricas as aves
de origem ibérica sejam aves locais (ver Tortosa et al. 1995, Rosa et al. 1998b), é provável que as
taxas de mortalidade dos indivíduos que nidificam nestas áreas/distritos sejam inferiores às de
outros que empreendem migração e invernam nas problemáticas áreas de invernada do Sahel.
No Distrito da Guarda, crê-se que houve falhas de prospecção consideráveis em 1994, pelo
que o incremento real deverá ser claramente inferior ao calculado.
Entre os distritos com menores incrementos populacionais, encontram-se o de Bragança (mais
24% de ninhos ocupados) e o de Faro (mais 51%).
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Em Bragança não são claras as causas desta tendência menos favorável. É possível que, nesta
região, a grande maioria das aves mantenha o padrão migratório tradicional, invernando em
África, já que não existem áreas de invernada no nordeste de Portugal (Rosa et al. 1998a). Há
indícios que apontam para o facto das aves ibéricas presentes em áreas de invernada ibéricas
serem, sobretudo, aves de origem local (Rosa et al. 1998a, 1998b). A verificar-se esta situação,
as aves nidificantes neste distrito encontram-se provavelmente sujeitas a taxas de mortalidade
mais elevadas do que as observadas noutros distritos. Outra possível causa a considerar é a
perda de habitat de alimentação, nomeadamente, áreas de cereal de sequeiro. No entanto,
estas hipóteses carecem de confirmação.
No distrito de Faro, onde grande parte dos casais nidificantes parece depender fortemente do
recurso a aterros sanitários (e, até há poucos anos, de lixeiras) para se alimentar, as causas do
incremento mais moderado observado parecem ser mais óbvias. O encerramento da lixeira de
Castro Marim em 1998 e a importância que a área representava para o efectivo nidificante
neste distrito (59,6% dos 166 ninhos ocupados em 1994 localizavam-se nos concelhos de
Castro Marim e de Vila Real de Santo António) foi certamente a principal causa para que,
nestes dois concelhos, o número de ninhos ocupados seja agora menos de metade do que há
uma década (Tabela C7-1, Anexo C7). Em todos os outros concelhos algarvios onde a
Cegonha-branca nidifica, o incremento do número de ninhos ocupados foi igual ou superior a
100%, relativamente a 1994. A tendência desfavorável naqueles dois concelhos do Sotavento
Algarvio modera o valor percentual do incremento no distrito.
3.1.2. Área de distribuição e sua tendência

A área de distribuição da população nidificante de Cegonha-branca estende-se desde o
Nordeste Transmontano e Terras do Barroso, prolongando-se pelo interior raiano da Beira
Alta e quase toda a Beira Baixa; na envolvente à Ria de Aveiro existe um núcleo nidificante e
outro no Baixo Mondego e região de Leiria; nidifica ao longo de quase todo o Vale do Tejo,
encontrado-se praticamente ausente na Região Oeste (apenas um casal); a sul do Rio Tejo
encontra-se bastante bem distribuída, encontrando-se apenas ausente em três concelhos
(Figura 4 e 5).
Relativamente a 1994, numa análise aos mapas da Figura 4 verifica-se uma expansão pouco
considerável da área de distribuição, mas com algum significado se se considerar a escassez
de habitat de alimentação nas áreas onde, há uma década, não nidificavam cegonhas-brancas.
No Nordeste Transmontano e Terras do Barroso regista-se um claro incremento da mancha de
distribuição. Na Beira Alta e Beira Baixa observa-se também essa tendência, sendo todavia
provável que parte desse incremento não seja real (é provável que, em 1994, tenham ocorrido
algumas falhas de cobertura nos distritos da Guarda e de Castelo Branco). Denota-se ainda um
incremento na mancha de distribuição nos distritos de Leiria e de Santarém. Interessante
também é o facto de após mais de meio século de ausência, a Cegonha-branca volta a nidificar
na Península de Setúbal.
Em 1994 existiam ninhos ocupados em 117 a 118 concelhos. Uma década depois, 132 concelhos
têm pelo menos um ninho ocupado (ca. 48% dos 277 concelhos de Portugal Continental). Este
incremento de 14 a 15 concelhos corresponde ao facto de serem 17 a 18 os concelhos onde
actualmente existem e não existiam em 1994 ninhos ocupados por Cegonha-branca e apenas 3
o número de concelhos onde a espécie deixou de nidificar.
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Figura 4

Distribuição da população nidificante de Cegonha-branca em Portugal:
ano de 1994 (adaptado de Rosa et al. 1999) e 2004

3.1.3. Densidades de ninhos ocupados

No interior do norte e centro de Portugal, do Nordeste Transmontado às Terras do Barroso, da
Beira Alta à Serra da Malcata, as densidades de ninhos ocupados são bastante baixas. Esta
situação altera-se na Beira Baixa, nomedamente, entre as serras de Penha Garcia e da
Gardunha, a Norte, Serra do Moradal, a Oeste e as áreas mais acidentadas e desertificadas do
Tejo Internacional, a Sul, onde ainda subsistem áreas de mosaico de cereal de sequeiro e se
observam densidades elevadas de ninhos ocupados. Na envolvente à Ria de Aveiro
observam-se densidades elevadas, assim como no Baixo Mondego, regiões onde o arrozal é o
principal habitat de alimentação da Cegonha-branca. Na Região Oeste e de Leiria, as
densidades são extremamente baixas, à semelhança do que acontece ao longo da margem
direita do vale do Rio Tejo. A sul do Rio Tejo e até às serras algarvias, a densidade de ninhos
ocupados é consideravelmente superior, observando-se densidades particularmente elevadas
das extensas áreas de cereal de sequeiro do Baixo Alentejo (onde se regista o maior número de
ninhos ocupados numa quadrícula UTM 10x10 Km: 150 ninhos ocupados na NC50) até à
região de Évora, bem como, nas áreas de arrozal do Sado e dos seus principais afluentes.
Registam-se ainda densidades elevadas nas áreas destas culturas existentes na envolvente ao
Estuário do Tejo e em alguns sectores da orla costeira alentejana. Em todo o Alto Alentejo e
nas regiões raianas do Baixo Alentejo, onde o abandono agrícola é mais notório, as densidades
de ninhos ocupados não são tão elevadas como mais a ocidente (Figura 5).
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Figura 5

Distribuição da população nidificante de Cegonha-branca em Portugal (ano de 2004):
quadrícula UTM, 10x10 Kms
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A Cegonha-branca nidifica em baixas densidades ou encontra-se mesmo ausente nas zonas
mais florestadas e menos agricultadas do Alentejo, bem como nas áreas mais acidentadas e
serranas. No Algarve, a espécie encontra-se praticamente ausente nas serras de Espinhaço de
Cão, Monchique e Caldeirão, extremamente florestadas e praticamente sem habitats de
alimentação favorável. Na verdade, e excluindo o extremo nordeste desta região, onde a
densidade de ninhos ocupados é baixa, a Cegonha-branca encontra-se praticamente confinada
às zonas mais costeiras, onde subsistem algumas zonas húmidas e onde se localizam os
aterros sanitários que lhe servem de local de alimentação (Figura 5).
Tendo em consideração a área total de cada distrito, os que apresentam densidades de ninhos
ocupados mais elevadas são Setúbal (26,14 ninhos ocupados por 100 Km2), Beja (19,31), Évora
(19,29), Portalegre (12,99) e Santarém (11,97). No extremo oposto, encontram-se os distritos de
Vila Real (0,21), Leiria (0,40), Bragança (1,67), Guarda (2,15) e Lisboa (3,68). Os restantes
distritos com ninhos de Cegonha-branca apresentam densidades entre 5 e 10 ninhos ocupados
por 100 Km2 (Tabela 3).
Tabela 3 Densidades de ninhos ocupados por 100 Km2 (ano de 2004),por distrito
Todos os concelhos
DISTRITO

Aveiro

Área
Km2
(INE 2003)

Concelhos com ninhos ocupados

Densidade
nº. ninhos ocup./100
Km2

Área
Km2
(INE 2003)

Densidade
nº. ninhos ocup./100
Km2

2.800,2

5,25

1.106,9

13,28

10.223,1

19,31

10.223,1

19,31

Braga

2.706,3

0,00

0,0

-

Bragança

6.595,4

1,67

4.951,8

2,22

Beja

Castelo Branco

6.616,1

5,08

5.508,3

6,10

Coimbra

3.974,2

7,17

1.192,6

23,90

Évora

7.398,2

19,29

7.398,2

19,29

Faro

4.990,0

5,03

4.594,6

5,46

Guarda

5.536,0

2,15

3.693,9

3,22

Leiria

3.499,8

0,40

1.785,7

0,78

Lisboa

2.769,9

3,68

1.131,4

9,02

Portalegre

6.065,3

12,99

6.065,3

12,99

Porto

2.331,1

0,00

0,0

-

Santarém

6.715,9

11,97

5.924,5

13,57

Setúbal

5.042,6

26,14

4.972,4

26,51

Viana do Castelo

2.219,3

0,00

0,0

-

Vila Real

4.305,2

0,21

2.383,0

0,38

5.007,9

0,00

0,0

-

88.796,5

8,65

60.931,7

12,61

Viseu

TOTAL NACIONAL

Tendo em consideração apenas a área dos concelhos com ninhos ocupados, verifica-se que as
densidades de ninhos ocupados obtidas nos distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro,
Portalegre, Santarém e Setúbal são muito próximas ou iguais às obtidas para a totalidade da
área do distrito, consequência directa do facto de existirem ninhos ocupados em todos ou na
grande maioria dos concelhos. Em Bragança, Guarda, Leiria e Vila Real, a diferença nos
valores das densidades é mais marcada. No extremo oposto encontram-se Aveiro, Coimbra e
Lisboa, onde as diferenças dos dois valores de densidades são acentuadas, dado que na
maioria dos concelhos desses distritos não existem ninhos de Cegonha-branca (Tabela 3).
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Ao nível nacional, observa-se uma densidade de 8,65 ninhos ocupados por 100 Km2 (Tabela 3)
relativa à área total do País. Este valor é consideravelmente superior à densidade observada
em 1994 - 3,72 ninhos ocupados por 100 Km2 (de acordo com Rosa et al. 1999) -, reflectindo o
forte incremento populacional que a espécie apresenta.
3.1.4. Percentagem de ninhos ocupados

A percentagem de ninhos ocupados é superior à observada em 1984 (Candeias & Araújo 1989)
e 1994 (Rosa et al. 1999). Nesses censos verificou-se que, respectivamente 76,5% e 88,5% dos
ninhos recenseados estavam ocupados. Em 2004, a percentagem de ninhos ocupados é de
93,7% (Tabela 2). Esta subida percentual do número de ninhos ocupados deve-se ao forte
incremento que a população portuguesa de Cegonha-branca apresenta.

espécies arbóreas

Ao nível distrital, a percentagem de ninhos ocupados apresenta diferenças consideráveis
(Tabela 2). Excluindo Leiria e Vila Real, onde o número de ninhos existentes é francamente
reduzido, as percentagens mais baixas de ocupação de ninhos são as referentes aos distritos de
Bragança (79,1%) e Guarda (88,1%). O facto de uma percentagem considerável dos ninhos
ocupados nos distritos de Bragança e da Guarda se encontrarem em freixos – 46,4% (n=110) e
35,3% (n=119), respectivamente, – e de, nestas árvores, o relativamente rápido crescimento da
ramagem tender a impossibilitar a entrada das aves no ninho, justifica, em grande medida, as
relativamente baixas percentagens de ocupação dos ninhos existentes nestes distritos. Todos
os outros distritos apresentam taxas de ocupação muito elevadas, superiores a 90%. No caso
particular do distrito de Bragança, aquele valor traduz certamente uma tendência de
incremento, claramente menos marcada do que nos outros distritos do País (ver Tabela 2).
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Figura 6 Percentagem de ninhos ocupados nas espécies arbóreas mais utlizadas para a edificação de ninhos (ano de
2004): choupos (n=822), eucaliptos (n=651), pinheiros-bravos (n=386), pinheiros-mansos (n=297), freixos
(n=308), azinheiras (n=204) e cedros (n=202)

De acordo com a Figura 6, entre as espécies arbóreas mais utilizadas para a edificação de
ninho, aquelas que apresentam percentagens de ocupação mais baixas são os freixos e os
pinheiros-mansos. À semelhança do referido para os freixos, também no caso dos pinheirosmansos a ramagem tem um crescimento particularmente rápido o que, ao fim de alguns anos
de utilização, em muitos casos, impossibilita a entrada das aves no ninho.
A percentagem de ninhos ocupados, em cada categoria de suporte de fixação do ninho, é
muito elevada para quase todas as categorias. A excepção são os ninhos em rochas no interior
do país (caos de blocos de granito e rochas fluviais), em que a percentagem de ninhos que
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foram ocupados foi de 66,7%, no entanto, o número muito baixo de ninhos actualmente
existentes neste tipo de estruturas não permite considerações mais aprofundadas (Tabela 4).
Tabela 4

Número de ninhos existentes, ocupados e percentagem de ninhos ocupados por categoria de suporte de
fixação (ano de 2004)

Nº de ninhos
existentes

Nº. de ninhos
ocupados

Percentagem de
ninhos ocupados

Árvores

3473

3229

93,0%

Construções humanas

1598

1476

92,4%

Postes

3019

2871

95,1%

Rochas (na orla costeira)

104

99

95,2%

Rochas (no interior)

6

4

66,7%

Outros

2

2

100,0%

Tipo de suporte de fixação

3.1.5. Suportes de fixação dos ninhos

Em Portugal, entre os 7.681 ninhos ocupados para os quais foi possível obter informação
relativa à categoria de suporte de fixação, observa-se que 3.229 (42,0%) se encontram em
árvores, 1.476 (19,2%) em construções humanas, 2.871 (37,4%) em postes e 103 (1,3%) em
rochas. Apenas 2 ninhos (0,03%) não se encontravam em nenhumas daquelas categorias
(Anexo D).
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Figura 7 Frequência de ocorrência de ninhos ocupados em cada categoria de suporte de fixação; dados por distrito
(ano de 2004)

A Figura 7 evidencia as marcadas diferenças existentes entre distritos, no que concerne à
frequência de ocorrência de ninhos ocupados em cada categoria de suporte de nidificação.
Apesar de, ao nível nacional, os suportes arbóreos serem os principais suportes de fixação de
ninhos, em três dos distritos onde nidificam cegonhas-brancas – Aveiro, Lisboa e Leiria – não
existe qualquer ninho em árvore. Nos distritos de Bragança, Guarda, Portalegre e Évora, a
maioria dos ninhos ocupados encontram-se em árvores e, nos distritos de Setúbal e de Beja,
apesar de não constituirem a maioria, os ninhos em árvore predominam relativamente às
outras categorias de suportes de fixação. Apesar de existirem em todos os distritos ninhos em
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construções humanas, apenas em Faro, predomina a utilização desta categoria de suporte de
fixação. Nos distritos de Aveiro, Lisboa, Leiria, Coimbra e Santarém, a maioria dos ninhos
encontra-se em postes, que são ainda os principais suportes de nidificação nos distritos de Vila
Real e Castelo Branco. Apenas em quatro distritos existem ninhos em suportes rochosos –
Beja, Faro, Portalegre e Évora –, representando sempre uma parcela muito reduzida dos
ninhos ocupados nos respectivos distritos.
Tabela 5 Frequência de ocorrência de ninhos em cada categoria de suporte de fixação: existentes em 1958/59 (Santos
Júnior 1961), existentes em 1974/77 (Borges de Carvalho 1977), ocupados em 1984 (ICN, dados não
publicados), ocupados em 1994 (Rosa et al. 1999) e ocupados em 2004 (presente censo)
Censo

Categorias de
suportes de fixação

1958/59

Árvores

1974/77

1984

1994

2004

1347

72,6%

1197

63,6%

773

64,7%

1742

53,0%

3229

42,0%

421

22,7%

553

29,4%

355

29,7%

890

27,1%

1476

19,2%

Postes

0

0,0%

29

1,5%

22

1,8%

586

17,8%

2871

37,4%

Rochas

33

1,8%

83

4,4%

41

3,4%

69

2,1%

103

1,3%

Outros

54

2,9%

20

1,1%

3

0,3%

2

0,1%

2

<0,1%

Construções humanas

De acordo com a Tabela 5, relativamente aos recenseamentos anteriores, observa-se um
incremento muito considerável do número (mais 390% que em 1994) e da proporção de ninhos
ocupados em postes (de 17,8% em 1994 para 37,4% em 2004). Esta tendência confirma as
mudanças na selecção do suporte de fixação do ninho, já observadas entre 1984 e 1994 (Rosa et
al. 1999). Por outro lado, a percentagem de ninhos ocupados em árvores, construções humanas
e rochas baixou, na continuidade da tendência já observada em 1994 (Rosa et al. 1999).

3.1.5.1. Árvores
Numa amostra de 3.111 ninhos ocupados edificados em árvores, as espécies mais utilizadas
são os choupos, os eucaliptos, os pinheiros-bravos, os pinheiros-mansos, os freixos, as
azinheiras e os cedros (Figura 8).
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Figura 8 Ninhos ocupados edificados em árvores (ano de 2004): espécies mais utilizadas (n=3111)
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Ao nível distrital observam-se marcadas diferenças quanto à utilização das diversas espécies
arbóreas para a edificação do ninho (ver Anexo D). Essas diferenças encontram-se certamente
relacionadas com distintas disponibilidades de suportes potenciais observadas entre regiões.

3.1.5.2. Postes
Numa amostra de 2.868 ninhos ocupados contruídos em postes, destacam-se os ninhos
edificados em postes de electricidade (65,2%), em apoios dedicados (22,8%) e em postes de
telefone (11,2%). Numa amostra de 1.824 ninhos ocupados em postes de electricidade, os mais
utilizados são os de muito alta/alta tensão (62,0%), seguidos pelos de média tensão (24,6%) e
pelos de baixa tensão (13,4%) (ver Anexo D).
postes de electricidade

outros postes

outras estruturas
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Figura 9 Ninhos ocupados construídos em postes de electricidade, outro tipo de postes e outras estruturas, por
distrito (ano de 2004)

A Figura 9 revela a existência de enormes variações na percentagem de ninhos ocupados em
postes de electricidade, entre os diversos distritos. Enquanto que Lisboa (91,2%, n=102),
Aveiro (82,3%, n=147), Coimbra (58,6%, n=285) e Santarém (53,7%, n=804), apresentam valores
percentuais extremamente elevados, noutros distritos, como Leiria (35,7%, n=14), Setúbal
(30,4%, n=1317), Faro (19,9%, n=251), Vila Real (22,2%, n=9), Évora (17,7%, n=1427), Portalegre
(11,2%, n=787) e Beja (10,7%, n=1971), a percentagem é bastante mais baixa, ainda que com
algum relevo. No nordeste do País – distritos da Guarda (4,2%, n=119) e de Bragança (2,7%,
n=110) – as percentagens de ninhos em postes de electricidade são bastante reduzidas (Figura
9).
A Figura 10 apresenta informação relativa à utilização de plataformas artificiais em postes de
electricidade. Observa-se a existência de uma percentagem considerável de ninhos em
plataformas artificiais, ainda que, em todos os tipos de poste, a maioria se encontre apoiados
directamente na estrutura do poste.
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Figura 10

Utilização de plataformas artificiais (ano de 2004): ninhos ocupados edificados em
postes de electridade de muito alta e alta tensão (n=1131), média tensão (n=449) e
baixa tensão (n=244)

3.1.5.3. Construções humanas

Numa amostrada de 1.438 ninhos ocupados em construções humanas, as estruturas mais
utilizadas foram chaminés (25,6%), telhados (19,2%), ruínas de origem diversa (19,2%), igrejas
(9,9%) e silos de cereal (7,2%). De resto, a Cegonha-branca utiliza muitos tipos de construções
humanas para edificar os seus ninhos (ver Anexo D), facto já observado em censos anteriores
(ver Santos Júnior 1961, Borges de Carvalho 1977, Candeias & Araújo 1989, Rosa et al. 1999).
Como referido anteriormente, no que respeita ao suporte de nidificação, esta espécie apresenta
uma plasticidade quase ímpar, adaptando-se ao mais variado tipo de estruturas que encontra
em cada região. Um bom exemplo disso é a utilização de antenas da rede GSM (telemóveis),
apenas existentes em Portugal a partir de 1992. Em 1994, existiam dois ninhos ocupados neste
tipo de estrutura (ICN, informação não publicada). No presente recenseamento foram
detectados 37 ninhos ocupados nestas antenas.
3.1.5.4. Rochas

Apenas uma pequena parcela dos ninhos ocupados recenseados se encontra em suportes
rochosos. Esta situação particular, única no Mundo, foi já realçada por diversos autores
(Santos Jr. 1961, Vicente 1984, Candeias & Araújo 1989, Conde & Costa 1992), devendo
merecer uma atenção especial já que se trata de património natural de grande interesse
paisagístico.
Durante a realização dos trabalhos de prospecção foram detectados 99 ninhos em palheirões,
escarpas e pequenas ilhotas rochosas da costa sudoeste do País. Note-se que os resultatos
obtidos resultam dos esforços de prospecção efectuados em 2004 e complementados durante a
época de nidificação de 2005, pelo que, na realidade, aquele valor se refere ao ano de 2005.
A maioria dos ninhos nestas estruturas da orla costeira encontram-se em palheirões (rochedos
de grandes dimensões onde o ninho, normalmente construído no topo, é de difícil
acessibilidade ao Homem e a predadores terrestres) em em pequenas ilhotas (ca. 85%, n=99).

V Censo Nacional de Cegonha-branca Ciconia ciconia (2004)

23

Nas escarpas costeiras encontram-se os restantes ninhos ocupados detectados (ca. 15%, n=99),
normalmente muito mais acessíveis a predadores e ao ser humano (ver Tabela 6).
Tabela 6 Ninhos ocupados em palheirões, escarpas e pequenas ilhotas rochosas na costa sudoeste de Portugal: 1994
(fonte ICN, dados não publicados) e 2005 (presente estudo)

Tipo de suporte de fixação

Concelho

Total

palheirões / pequenas ilhotas

escarpas costeira

Odemira

72

14

86

Aljezur

11

1

12

Vila do Bispo

1

0

1

Total

84

15

99

A grande maioria dos 99 ninhos ocupados neste tipo de suporte encontra-se no concelho de
Odemira (86,9%). Existem ainda ninhos ocupados em suportes rochosos deste tipo nos
concelhos de Aljezur (12,1%) e de Vila do Bispo (1,0%). No concelho de Sines, contrariamente
ao que acontecera há uma década (1 ninho ocupado), não foi detectado qualquer ninho neste
tipo de estrutura em 2004 (Tabela 6).
A Figura 11 sugere que o número de ninhos ocupados em palheirões, escarpas costeiras e
pequenas ilhotas rochosas sofreu pequenas alterações anuais entre 1984 e 1992 (entre 17 e 30
ninhos). Entre 1993 e 1996, sofreu um claro incremento, acompanhando a tendência
populacional na época. Apesar de não existir informação publicada para o período de 19972000, sabe-se que o número de ninhos ocupados neste tipo de suporte manteve-se
relativamente estável (Inês Trigo com. pess.). Em 2001 e 2002, registou-se um ligeiro
incremento do número de ninhos ocupados (Catry & Catry 2003). Já em 2005 se registou um
incremento assinalável, tendo sido contados 99 ninhos ocupados neste tipo de estruturas
rochosas.
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Figura 11

Ninhos ocupados em palheirões, escarpas costeiras e pequenas ilhotas rochosas, no período de
1984-2004; fonte: Conde e Costa (1992) para 1984-91, C. Conde & J. Costa (com. pess.) para 199293, Trigo (1996) para 1995; Trigo (com. pess.) para 1996; Beja et al. (2002) para 2001; Catry & Catry
(2003) para 2002 e presente estudo para 2005.

Para além dos ninhos em rochas da orla costeira do sudoeste de Portugal, foram ainda
detectados 2 ninhos ocupados em caos de blocos de granito (ambos no Redondo, Concelho de
Évora) e 2 ninhos ocupados em escarpas fluviais (ambos no Concelho de Avis, Distrito de
Portalegre) (Anexo D). O número de ninhos neste tipo de suportes tem sofrido um decréscimo
24
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drástico (Tabela 7). A maioria desses ninhos localizavam-se em escarpas fluviais. É possível
que o abandono das práticas agrícolas tradicionais (cereal de sequeiro) nas áreas envolventes a
muitos daqueles ninhos – normalmente caracterizadas por terras pobres, acidentadas,
portanto, de baixo rendimento agrícola - explique esta tendência.
Tabela 7 Ninhos ocupados em rochas, fora da orla costeira
(escarpas fluviais e caos de blocos de granito): 1994 (fonte
ICN, dados não publicados) e 2004 (presente estudo)

Distrito

1994

2004

Santarém

1

0

Portalegre

13

2

Évora

7

2

Beja

5

0

Total

26

4

3.1.5.5. Outros
Há apenas a registar dois ninhos que não se incluem nas quatro categorias anteriormente
referidas. Trata-se de um ninho num fardo de palha e outro ninho num bidão (colocado como
apoio dedicado), nos concelhos de Moura e de Mértola, respectivamente (ambos no Distrito de
Beja).
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3.2. Monitorização de casais nidificantes
3.2.1. Diferenças inter-anuais
Relativamente aos recenseamentos de 1958/59, 1984 e 1994, regista-se uma maior proporção
das ninhadas com 1 juvenil voador e uma menor proporção das ninhadas constituídas por 4
ou mais jovens voadores (Figura 12).
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Figura 12 Frequencia de dimensão da ninhada (número de juvenis voadores) nos anos de 1958/59 (n=459, Santos
Junior, 1961), 1984 (n=221, Candeias & Araújo, 1989), 1994 (n=1478, Rosa et al., 1999) e 2004 (n=552)

Foi possível obter valores de Êxito reprodutor e Produtividade para 10 das 13 áreas de
amostragem (Tabela 8). Trata-se da primeira vez que este tipo de informação é recolhido à
escala nacional, pelo que não é possível fazer quaisquer comparações com anos anteriores.
Tabela 8 Êxito reprodutor e Produtividade observados nas áreas de amostragem, ano de 2004

Área de amostragem

Parâmetros reprodutores
Nº. de ninhos

Beira Alta

Êxito reprodutor

Produtividade

sem informação

Aveiro

75

80,00%

1,973 ± 1,203

Baixo Mondego

138

63,77%

1,681 ± 1,557

Beira Baixa

70

78,57%

2,200 ± 0,704

Alto Tejo

sem informação

Vale do Sorraia

10

100%

1,800 ± 0,632

Alto Alentejo Interior

38

86,84%

2,184 ± 1,036

Sado

66

45,45%

0,788 ± 0,583

Alentejo Central

29

96,67%

2,379 ± 0,775

Baixo Alentejo Interior

29

82,76%

1,621 ± 1,115

Baixo Alentejo

sem informação

Costa Alentejana Norte

32

50,00%

0,969 ± 1,962

Costa Sudoeste Alentejana

41

80,39%

1,431 ± 1,025
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Nas 11 áreas amostradas em 1994 e 2004, apenas em cinco se registam decréscimos na Taxa de
voo com significado estatístico (Tabela 9), nomeadamente: Costa Alentejana Norte (MannWhitney, U=25,5, p<0,05), Sado (Mann-Whitney, U=681, p<0,01), Baixo Mondego (MannWhitney, U=1226, p<0,001), Baixo Alentejo (Mann-Whitney, U=316, p<0,001) e Baixo Alentejo
Interior (Mann-Whitney, U=398, p<0,001). Nas restantes oito áreas - Aveiro (Mann-Whitney,
U=394, p>0,05), Beira Baixa (Mann-Whitney, U=767, p>0,05), Alto Tejo (Mann-Whitney,
U=56,5, p>0,05), Vale do Sorraia (Mann-Whitney, U=75,5, p>0,05), Alentejo Central (MannWhitney, U=177,5, p>0,05) e Costa Sudoeste Alentejana (Mann-Whitney, U=216,5, p>0,05) –
não existem diferenças com significado estatístico.
Tabela 9

Taxas de voo observadas nas áreas de amostragem nos anos de 1994 (Rosa et al. 1999) e de 2004

Área de amostragem

1994
n

Taxa de voo
sem informação

Beira Alta

2004
n

Taxa de voo

31

2,000 ± 0,775

Aveiro

15

2,733 ± 0,884

60

2,467 ± 0,889

Baixo Mondego

43

3,372 ± 1,134

88

2,636 ± 1,126

Beira Baixa

32

2,000 ± 0,775

55

2,031 ± 0,967

Alto Tejo

5

3,200 ± 0,447

37

2,649 ± 0,824

Vale do Sorraia

23

2,217 ± 0,518

10

1,800 ± 0,632

33

2,515 ± 0,618

sem informação

Alto Alentejo Interior
Sado

66

2,181 ± 0,775

30

1,733 ± 0,953

Alentejo Central

14

2,267 ± 0,594

28

2,464 ± 0,637

Baixo Alentejo Interior

66

2,697 ± 0,632

24

1,958 ± 0,908

Baixo Alentejo

36

3,361 ± 0,723

101

1,851 ± 0,698

Costa Alentejana Norte

7

2,857 ± 0,900

16

1,938 ± 0,999

Costa Sudoeste Alentejana

12

1,917 ± 0,669

41

1,780 ± 0,822

Conforme referido anteriormente, estas diferenças não são, por si só, indicadores negativos do
estado de conservação da Cegonha-branca em Portugal. Em espécies de elevada longevidade,
como é o caso da Cegonha-branca, o impacto do resultado de uma época de nidificação na
população é relativamente limitado, pelo que, quaisquer análises mais conclusivas só poderão
ser efectuadas para períodos de vários anos e não para apenas uma época de nidificação.

3.2.2. Diferenças entre áreas de amostragem
Na maioria das 13 áreas, predominam as ninhadas constituídas por 2 juvenis voadores (9
áreas de amostragem). Apenas em uma – Costa Sudoeste Alentejana – predominam as
ninhadas de 1 juvenil voador. Em Aveiro e no Alto Tejo predominam as ninhadas constituídas
por 3 juvenis voadores (Tabela 10). No Alto Alentejo Interior e Alentejo Central, as ninhadas
de 2 e de 3 juvenis voadores constituem larga maioria, havendo um certo equilíbrio entre o
número destas ninhadas.
Existem marcadas diferenças de Êxito reprodutor, entre as áreas amostradas, tendo sido no
Vale do Sorraia (100%, n=10), Alentejo Central (96,67%, n=29) e no Alto Alentejo Interior
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(86,84%, n=38) que se observaram os valores mais elevados. No outro extremo encontra-se o
Sado (45,45%, n=66) e a Costa Alentejana Norte (50,00%, n=32) (Tabela 8 e Figura 13).
Tabela 10

Frequencia de dimensão da ninhada (número de juvenis voadores) em cada área de amostragem
(2004); os valores percentuais entre parêntesis representam a percentagem de ninhadas com
determinada dimensão, relativamente ao número de ninhadas controladas na respectiva área

Dimensão da ninhada
(número de juvenis voadores)

Área de amostragem
1

2

3

4

5

Beira Alta

8
(25,8%)

16
(51,6%)

6
(19,4%)

1
(3,2%)

0
(0,0%)

Aveiro

16
(16,7%)

10
(16,7%)

24
(40,0%)

10
(16,7%)

0
(%)

Baixo Mondego

14
(15,9%)

29
(33,0%)

26
(29,5%)

13
(14,8%)

6
(6,8%)

Beira Baixa

9
(16,4%)

26
(47,3%)

20
(36,4%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

Alto Tejo

3
(8,1%)

12
(32,4%)

17
(45,9%)

5
(13,5%)

0
(0,0%)

Vale do Sorraia

3
(30,0%)

6
(60,0%)

1
(10,0%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

Alto Alentejo Interior

1
(3,0%)

15
(45,5%)

16
(48,5%)

1
(3,0%)

0
(0,0%)

Sado

10
(33,3%)

18
(60,0%)

2
(6,7%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

Alentejo Central

1
(3,6%)

14
(50,0%)

12
(42,9%)

1
(3,6%)

0
(0,0%)

Baixo Alentejo Interior

8
(33,3%)

11
(45,8%)

3
(12,5%)

2
(8,3%)

0
(0,0%)

Baixo Alentejo

33
(32,7%)

50
(49,5%)

18
(17,8%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

Costa Alentejana Norte

4
(25,0%)

9
(56,3%)

3
(18,8%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

Costa Sudoeste Alentejana

19
(46,3%)

12
(29,3%)

10
(24,4%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

No caso da Produtividade também se observam diferenças com significado estatístico entre as
áreas de amostragem para as quais foi possível obter informação (Kruskal-Wallis, χ2=64,918,
p<0,001, g.l.=9). A Produtividade apresenta os valores mais elevados no Alentejo Central
(2,379 ± 0,775, n=29) e na Beira Baixa (2,200 ± 0,704, n=70) e os valores mais baixos do Sado
(0,788 ± 0,583, n=70) e na Costa Alentejana Norte (0,969 ± 1,962, n=32) (Tabela 8 e Figura 14).
Da mesma forma se observam diferenças com significado estatístico para a Taxa de voo
(Kruskal-Wallis, χ2=78,809, p<0,001, g.l.=12). Em 2004, os valores mais elevados registam-se no
Alto Tejo (2,649 ± 0,824, n=37) e Baixo Mondego (2,636 ± 1,126, n=88) e os mais baixos no Sado
(1,733 ± 0,953, n=30) e na Costa Sudoeste Alentejana (1,780 ± 0,822, n=41) (Tabela 9 e Figura 15).

3.2.3. Diferenças entre habitats de alimentação
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Foram também observadas diferenças consideráveis nos parâmetros reprodutores, entre as
áreas onde o principal habitat de alimentação é o arrozal e as áreas onde o principal habitat de
alimentação é o mosaico de cereal de sequeiro, que doravante aqui se denominam por “áreas
de arrozal” e “áreas de cereal sequeiro”, respectivamente.
Os casais monitorizados nas “áreas de arrozal” apresentam um Êxito reprodutor de 63,55%
(n=321), claramente inferior ao valor de 84,36% (n=166) observado nas “áreas de cereal de
sequeiro”. Esta diferença assume significado estatístico (χ2=21,80, p<0,01, g.l.=1).
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Os casais nidificantes nas “áreas de arrozal” apresentam uma Produtividade de 1,416 ± 1,432
(n=321). Nas “áreas de cereal de sequeiro”, os casais apresentam uma Produtividade de 1,928 ±
1,071 (n=166). Estas diferenças assumem significado estatístico (Mann-Whitney, U=21432,
p<0,001).
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Contrariamente ao observado para outros parâmetros reprodutores estudados, os valores
observados na Taxa de voo para os casais nidificantes nas “áreas de arrozal” (2,389 ± 1,062,
n=351) e para os que nidificam nas “áreas de cereal de sequeiro” (2,176 ± 0,780, n=278), não
assumem diferenças com significado estatístico (Mann-Whitney, U=26231,5, p>0,05).
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As diferenças significativas observadas no Êxito reprodutor entre as “áreas de arrozal” e as
“áreas de cereal de sequeiro” – sugerem que nas primeiras a percentagem de casais que não
efectua postura é maior, a dimensão da postura é menor e/ou há menor fertilidade/viabilidade
dos ovos. O facto de não se observarem diferenças significativas nas taxas de voo, sugere que
os casais que nidificam em “áreas de arrozal”, tenham facilidades semelhantes em alimentar
as suas crias que os casais que nidificam em “áreas de cereal de sequeiro”.
Por não se enquadrar no âmbito deste estudo, não foi recolhida informação relativa a outros
parâmetros reprodutores, tais como dimensão da postura e taxa de eclosão, que permitam
explicar diferenças de Produtividade e Êxito reprodutor observadas entre “áreas de arrozal” e
“áreas de cereal de sequeiro”.
É possível que as diferenças observadas na Produtividade e Êxito Reprodutor residam na
presença de no facto de, no arrozal, existir a presença de alguns contaminantes,
nomeadamente, pesticidas e herbicidas, cujos componentes acabam por entrar na cadeia
alimentar. Em 1985, Barros & Moura (1989) compararam diversos parâmetros reprodutores de
Cegonha-branca em duas áreas distintas – Estuário do Sado e Castro Marim. No Estuário do
Sado, onde o principal habitat de alimentação é o arrozal, eram utilizadas elevadas
quantidades de pesticidas e herbicidas. Em Castro Marim, onde as aves se alimentavam no
sapal, salinas, vasa e pequenos campos agrícolas, eram aplicadas esporadicamente baixas
quantidades de pesticidas. Estes autores verificaram que existiam diferenças significativas nas
percentagens de ovos que produziam juvenis voadores, sendo esse valor mais elevado em
Castro Marim. Apesar de sugerirem que a razão para tal diferença fosse o uso intensivo de
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pesticidas e herbicidas no arrozais do Estuário do Sado (nomeadamente o paratião e etilazinfos utilizados frequentemente naquela época), essa relação não foi devidamente
demonstrada. Todavia, são bem conhecidos os efeitos nocivos que elevados níveis de
organoclorados podem ter nos parâmetros reprodutores das aves (ver Fimreite 1979,
Scheuhammer 1987).
Outra possível causa são as elevadas concentrações de alguns metais pesados que poderão
estar presentes nas áreas onde o principal habitat de alimentação é o arrozal. O impacto
negativo da contaminação por metais pesados – em particular, mercúrio - na nidificação de
populações de aves está relativamente bem estudado (ver Phillips & Rainbow 1993). Em
Portugal, as principais fontes de contaminação dos ecossistemas por mercúrio são alguns
sectores da indústria química e farmacêutica, bem como, o sector mineiro (Bruxelas et al. 1992).
Tavares et al. (2004) indicam níveis de contaminação por mercúrio em crias de Pernilongo
(Himantopus himantopus) em diversas zonas húmidas portuguesas, registando valores
significativamente elevados em crias pré-voadoras nascidas nalguns arrozais do Estuário do
Tejo, quando comparadas com crias pré-voadoras nascidas noutros habitats no mesmo
estuário.
Existe ainda a possibilidade de existência de endo-patologias associadas a um qualquer agente
existente nos arrozais e ausente nos mosaicos de cereal de sequeiro, que possam provocar
fracasso reprodutor.
Todos os ninhos controlados na Costa Sudoeste Alentejana se localizam a menos de 13 Kms da
costa a grande maioria a menos de metade desta distância e cerca de 41% em suportes
rochosos na orla costeira. De referir que esta área de amostragem apresenta Taxa de voo e
Produtividade particularmente baixas, sendo possível que a perda de habitat de alimentação
na área (desaparecimento dos arrozais do Mira, conversão/abandono do mosaico de cereal
sequeiro, encerramento da lixeira local, drenagem de lagoas temporárias) seja a principal
causa para estes baixos valores.
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4

AMEAÇAS E CONSERVAÇÃO
De acordo com o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal” (SNPRCN 1990), a Cegonhabranca é uma espécie com o estatuto de conservação Vulnerável. No entanto, esta publicação
encontra-se em revisão, estando em vista a sua alteração para o estatuto de Pouco Preocupante
(in prep.), dada a tendência populacional favorável que a espécie actualmente apresenta.
Encontra-se protegida por diversas convenções internacionais assinadas por Portugal:
Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras pertencentes à Fauna Selvagem
(Convenção de Bona), estando incluída no anexo II, e Convenção Relativa à Protecção da Vida
Selvagem e do Ambiente Natural na Europa (Convenção de Berna), estando também incluída
no Anexo II. Para além disso está incluída no Anexo I da Directiva Comunitária 79/409/CEE
(Directiva Aves),
Apesar de, actualmente, a população portuguesa de Cegonha-branca apresentar uma
tendência favorável, tendendo o seu estatuto de conservação a ser ajustado a esta realidade,
existem diversos factores de ameaça que a atingem ou a poderão vir a atingir. Assim, por
forma a evitar uma inversão da actual tendência populacional, será necessário garantir o
desenvolvimento de acções de conservação, bem como promover estudos e programas de
monitorização que permitam identificar potenciais factores de ameaça.

4.1.

Habitats de alimentação

Habitats agrícolas
Em Portugal, a Cegonha-branca depende fortemente da manutenção de alguns habitats
agrícolas, nomeadamente mosaicos de cereal de sequeiro com pousios e áreas de arrozal.
Existem, no entanto, factores que condicionam a evolução dos meios agrícolas em Portugal,
principalmente factores políticos e de mercado. Com a adesão de Portugal à União Europeia
(UE) a filosofia produtivista da Política Agrícola Comum (PAC) passou a ser determinante na
evolução da paisagem agrícola portuguesa. Nos últimos 18 anos os meios com maior
capacidade agrícola sofreram um processo acentuado de intensificação, especialmente em
resultado do aumento do regadio e da diminuição do sequeiro e pastoreio extensivos. Por
outro lado, os sistemas agrícolas menos produtivos, especialmente em solos de pior
qualidade, sofreram processos de conversão produtiva sob a forma da florestação de mais de
150.000 ha de terras agrícolas (ver INE 1990, INE 2000 e INE 2002). Deste processo terá
resultado a perda de habitat de alimentação disponível para a Cegonha-branca. Esta perda de
habitat foi mais intensa nos concelhos do interior, dominados por uma cerealicultura marginal
e pouco produtiva, em resultado do abandono e da substituição de antigos campos de cereal
por plantações de pinheiro-manso e de azinho. No entanto, a redução de habitat favorável
estendeu-se também a sistemas agrícolas mais produtivos. Neste caso, tratou-se do
desaparecimento de estruturas não produtivas mas extremamente importantes para as aves,
como charcas e lagoas freáticas, ribeiras e linhas de água não regularizadas e pastagens
húmidas. Paradoxalmente, houve também um desaparecimento dos campos de arroz em
muitos municípios. Eram arrozais em situações topográficas e edafo-climáticas que não
permitiam o incremento das produções (pequena parcela, situados em vales encaixados ou em
solos com menor aptidão).
A União Europeia iniciou em 2003 um processo de reforma profunda da PAC, provavelmente
com tendência para uma agricultura com capacidade de produzir alimentos de qualidade e de
salvaguardar o ambiente e o património natural. Para inverter a situação actual de impacto
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negativo sobre as populações de aves, a PAC terá de favorecer a extensificação agrícola e
florestal, encorajar práticas ambientalmente adequadas e promover a conservação dos
sistemas agrícolas que suportem valores naturais importantes.
Do ponto de vista da conservação do habitat da Cegonha-branca em Portugal é essencial
assegurar a existência de mosaicos agrícolas diversificados, onde os biótopos preferenciais
estejam bem representados. Com a substituição dos apoios à produção pelo pagamento único,
a área de cereal de sequeiro irá, muito provavelmente, diminuir, aumentando por outro lado a
área de pousio e pastagem permanente. Esta situação poderá ser favorável à Cegonha-branca,
mas apenas se forem conservadas estruturas que contribuam para a diversificação dos
sistemas agrícolas (lagoas, linhas de água, sebes e bosquetes, etc.) e mantidos níveis mínimos
de mobilização do solo, que permitam a manutenção do sistema dominado pela vegetação
herbácea. O arrozal marginal, pelos custos de manutenção que apresenta, irá desaparecer
completamente. Se estes terrenos forem abandonados ou convertidos em cultivos de regadio
sujeitos a intervenções mais intensas (milho, tomate, horto-frutícolas, etc), assistiremos ao
desaparecimento da espécie de muitos locais que ocupa actualmente e à sua concentração nas
grandes extensões orizícolas dos vales do Mondego, do Tejo e do Sado.
Neste contexto de evolução rápida da PAC, deverão ser monitorizadas as condições do meio,
as populações e a distribuição da Cegonha-branca. Esta é única via para a identificação e
investigação de problemas ligados a factores tão globais como as políticas agrícolas.
Lixeiras e aterros sanitários
De acordo com o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), nos últimos anos
foram encerradas as mais de 300 lixeiras que existiam em Portugal Continental, e que, nalguns
casos, constituíam importantes locais de alimentação de cegonhas-brancas, em particular
durante os períodos de migração outonal e de invernada. Por outro lado, entre outros tipos de
estruturas de apoio (incineradores, estações de transferência, estações de triagem e de
transferência, estação de compostagem, eco-centros e centrais de valorização energética)
foram criados 35 aterros sanitários (INR 2003), alguns dos quais foram usados como locais de
alimentação para centenas de cegonhas-brancas.
Ainda que, em Portugal, nunca tenham sido efectuados estudos que permitissem estimar o
impacte do recurso a lixeiras e aterros sanitários, como locais de alimentação, nas populações
de Cegonha-branca, é provável que esta profunda mudança no tratamento de resíduos sólidos
urbanos, perfeitamente compreensível sob o ponto de vista da gestão, saúde pública e
ambiental, tenha tido algum impacte negativo na espécie, dado que, a concentração daquele
tipo de alimentos num número muito menor de locais (o número de aterros sanitários
existentes representa cerca de 10% do número de lixeiras que existiam), limita, seguramente, o
número de casais que utiliza este tipo de locais.
O recurso a lixeiras e aterros sanitários deverá ter contribuído para as mudanças de estratégias
migratórias e de invernada observadas nesta espécie, provavelmente essenciais à recuperação
das populações da Europa Ocidental, já que a proporção da população “invernante” em
Portugal que se alimenta nestes locais é consideravelmente elevada (Rosa et al. 1998a).
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4.2.

Colaboração com REN e EDP

A Cegonha-branca tem representado um importante papel como “bandeira” do esforço de
conservação, dada a sua popularidade, distribuição, pela associação que estabeleceu com o
Homem na utilização que faz das suas construções, da alimentação que se habituou a obter
nos campos agrícolas e outras infra-estruturas humanas, estando por isso associada à própria
cultura dos povos, geralmente respeitada e acarinhada.
No entanto, precisamente a sua proximidade com o Homem provoca algumas vezes
incompatibilidade na sua utilização de certas estruturas, quer pelos prejuízos que causa quer
pelas consequências negativas que também atingem os indivíduos, levando por isso muitas
vezes ao derrube ou transferência dos ninhos. O derrube ou transferência de ninhos pode ter
origem em diferentes motivos, e são o resultado inevitável da presença da espécie, da sua
acção nos habitats partilhados com o Homem. Normalmente essa partilha existe sem conflitos,
outras não. Essas incompatibilidades sempre surgiram na maioria das vezes da necessidade
de promover obras em construções, demolições, derrube de árvores ou, ainda mais
recentemente, dos inconvenientes resultantes da utilização das torres ou postes de transporte
de energia eléctrica.
Assim, desde a década de 80 que paralelamente com o crescimento económico e a inevitável
expansão das linhas de transporte de energia eléctrica, ocorreu também a utilização das torres
de transporte como suportes de nidificação, pela espécie, fruto da sua capacidade de
adaptação. Esta adaptação desenvolve-se igualmente num período de recuperação da espécie,
principalmente na Península Ibérica, o que na prática resultou num crescimento quase
exponencial, da instalação de ninhos nas torres de transporte de energia eléctrica.
Aparentemente, estes constituem para a espécie um local seguro para instalar o ninho,
efectuar a postura e criar os juvenis. No entanto, em muitas situações a segurança destas
plataformas é questionável, não raras vezes permitindo a morte de juvenis e de adultos por
electrocussão. Saliente-se que a maioria dos acidentes acontecem durante a construção do
ninho, quando os materiais transportados entre em contacto com os cabos e a estrutura, ou
quando as aves jovens ensaiam os primeiros voos, provocando a electrocussão da ave e muitas
vezes o corte de energia.
Para tentar obviar estes problemas, uma das soluções encontradas foi a instalação de
plataformas para onde são transferidos os ninhos ou apenas com a sua instalação nos locais de
onde são retirados os ninhos construídos em locais perigosos ou problemáticos, fornecer uma
alternativa ás aves. Outra foi colocar suportes artificiais em locais menos conflituosos,
fornecendo igualmente uma alternativa para instalação dos ninhos.
Embora durante algum tempo os resultados obtidos tenham fornecido esperança que esta
estratégia fosse a solução do problema, o aumento da procura pelos postes e torres de
transporte, com o consequente aumento de acidentes, veio demonstrar que era necessário
encontrar outras soluções e que só por uma estratégia constituída por um leque alargado de
medidas e concertada entre as diversas entidades envolvidas no problema, poderia atingir os
fins que todos perseguem, quer do ponto de vistas das empresas distribuidoras de energia,
quer do ponto de vista da conservação da espécie.
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De acordo com o Artigo 11º do Decreto-lei n.º 140/99 de 24 de Abril, o derrube ou
transferência dos ninhos não deve ser efectuado sem autorização do ICN, que em função do
pedido efectuado com a indicação dos motivos que o fundamentem, decidirá tendo em conta
o parecer técnico, da sua possibilidade, da melhor época para o efectuar ou ainda em alguns
casos da necessidade de contrapartidas tendo em vista o menor prejuízo para a espécie.
Neste caso particular das linhas eléctricas, o ICN, a SPEA e a Quercus estabeleceram
protocolos de colaboração com as empresas distribuidoras e transportadoras de energia
eléctrica, respectivamente a EDP-Distribuição e a REN, para a realização de um conjunto de
estudos a partir dos quais deverão ser identificadas e estabelecidas medidas tendentes a
compatibilizar o normal e eficiente transporte e distribuição de energia às populações,
paralelamente com a conservação das espécies de aves que interagem com as linhas de
transporte, em particular a Cegonha-branca.
Estes protocolos visam ainda, o apoiar tecnicamente e agilizar os processos de licenciamento
das necessárias transferências ou derrubes de ninhos, para que as consequências sejam menos
gravosas quer para as aves quer para a qualidade do serviço.

4.3.

Contaminação da cadeia alimentar

Os resultados obtidos através da monitorização da nidificação de casais podem sugerir a
existência de níveis elevados de contaminantes - nomeadamente de herbicidas, pesticidas e/ou
metais pesados - na cadeia trófica, em áreas onde a Cegonha-branca utiliza o arrozal como
principal habitat de alimentação. Dado o elevado número de casais que utilizam aquele
habitat de alimentação e o impacte negativo que níveis elevados daqueles contaminantes
podem ter ao nível dos parâmetros reprodutores (ver Fimreite 1979, Scheuhammer 1987,
Phillips & Rainbow 1993), haverá que confirmar se eles são, de facto, responsáveis pelos
resultados agora obtidos. Por outro lado, a maioria da população invernante alimenta-se
predominantemente em áreas de arrozal – ca. 75% das 4.201 aves a invernar em Portugal em
1999 (ICN, informação não publicada) – pelo que, tendo em consideração que grande parte
das aves que invernam na Península Ibérica são adultos (Tortosa et al. 1995, Rosa et al. 1998a),
o impacte de eventuais elevados níveis de contaminação da cadeia alimentar com aqueles
agentes, tomaria proporções ainda maiores.
Apesar de há longa data existirem suspeitas sobre a contaminação da cadeia alimentar por
organoclorados em áreas de arrozal e o impacte negativo dela resultante nos parâmetros
reprodutores de Cegonha-branca, nomeadamente no caso do Estuário do Sado (ver Barros &
Moura 1989), não existem estudos posteriores que confirmem aqueles indícios.

4.4.

Colaboração internacional

Diversos autores apontam a degradação das condições nas áreas de invernada no Sahel
(África Ocidental), que na segunda metade do século XX foi atingido por períodos de seca
prolongados (eg. Leisinger & Schmitt 1992, Landsea et al. 1997, Hulme et al. 2001), como a
principal causa da regressão que as populações da Europa Ocidental sofreram até meados da
década de 1980 (eg. Dallinga & Schoenmakers 1989, Kafando 1995, Schulz 1995, Schulz 1999),
ainda que exista alguma controvérsia no que concerne a esta temática (ver Bernis 1995).
Actualmente, apesar de largos milhares de aves que nidificam na Península Ibérica não
empreenderem migração – no “período de invernada” de 1999 foi realizado o último censo
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dos efectivos invernantes, tendo sido recenseadas mais de 4.200 cegonhas-brancas em
Portugal (ICN, dados não publicados) – uma enorme quantidade de indivíduos continua a
invernar no Sahel – em 1998, mais de 103.000 aves migraram para África, atravessando o
Estreito de Gibraltar (SEO/BirdLife 1999).
Não é pois possível estabelecer programas de conservação para a população portuguesa de
Cegonha-branca, sem considerar a migração e invernada noutros países, em particular os da
África Ocidental, pelo que, sendo a Cegonha-branca uma espécie do Anexo II da Convenção
de Bona (Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras pertencentes à Fauna
Selvagem), incluída no AEWA – Agreement on the Conservation of African Eurasian
Migratory Waterbirds, torna-se importante que medidas concretas de conservação,
investigação e monitorização sejam tomadas, ao abrigo daquele Acordo.

4.5.

Apoios dedicados

Na década de 1980, uma maior consciência conservacionista, aliada ao facto de se conhecer a
tendência de regressão das populações de Cegonha-branca, levou a que muitas entidades
(especialmente organizações não governamentais de Ambiente) e particulares, colocassem
postes com plataformas para a nidificação de cegonhas-brancas. Estes apoios dedicados,
desempenharam e desempenham um papel muito relevante sobre o ponto de vista da
educação ambiental das populações locais e da sua consciencialização para a conservação da
espécie.
Nos núcleos populacionais mais pequenos, onde a escassez de suporte de fixação possa ser
um factor limitante, a colocação de apoios dedicados beneficia directamente a espécie, o
mesmo acontecendo quando este tipo de estruturas é colocado com o fim de transferir ninhos
construídos em locais perigosos (por exemplo: postes de electricidade de média tensão).
Exceptuando os apoios dedicados que visam a tranferência de ninhos que se encontravam em
postes de electricidade (nomeadamente em médias tensões) e apesar da proporção da
população nacional que nidifica em apoios dedicados - 8,5%, n=7678 – duvida-se que a
colocação de apoios dedicados tenha tido um impacte directo considerável na recuperação da
população portuguesa de Cegonha-branca. Na verdade, à escala nacional, o local de
nidificação nunca parece ter sido um factor limitante.

4.6.

Investigação / Monitorização

As populações de Cegonha-branca da Europa Ocidental experimentaram um longo e forte
decréscimo, tendência apenas invertida há cerca de década e meia de anos. Em Portugal,
apesar desta situação desfavorável se ter prolongado por várias décadas, não foi aplicado
qualquer plano de acção, nem sequer medidas de conservação concretas e devidamente
fundamentadas. Assim, a recuperação da população nidificante de Cegonha-branca deveu-se
essencialmente a factores alheios às políticas conservacionistas da época, tais como a
introdução acidental de Lagostim-vermelho da Louisiana no sul de Espanha e o fim de um
longo período de seca no Sahel. A escassez de informação sobre a biologia da Cegonha-branca
em Portugal foi, seguramente, o primeiro obstáculo a que medidas de conservação concretas e
eficazes pudessem ter sido aplicadas.
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Tendo em consideração a existência de diversos factores susceptíveis de ameaçar a população
de Cegonha-branca num futuro próximo – especialmente a previsível regressão de habitats de
alimentação (arrozal e culturas arvenses de sequeiro) – é particularmente oportuno o
incremento do conhecimento sobre diversos aspectos da biologia de tão emblemática espécie.
Assim, considera-se particularmente relevante:


Relativamente ao Sahel é importante determinar qual o verdadeiro impacte que a
perseguição humana, o recurso a pesticidas e herbicidas, a dinâmica das populações de
presas e condições meteorológicas e climáticas adversas (períodos de seca prolongados)
têm da população portuguesa de Cegonha-branca, particularmente ao nível da
mortalidade e parâmetros reprodutores;



incrementar o conhecimento sobre a invernada na Península Ibérica, nomeadamente,
origem das aves invernantes, estrutura etária, dieta, entre outros;



avaliar do impacte do uso de pesticidas e herbicidas no meio rural, em particular, nas
culturas de arroz;



determinar taxas e principais factores de mortalidade, em particular nas áreas de
invernada africanas;



aprofundar o conhecimento existente sobre a mortalidade causada por estruturas das
redes de distribuição de energia eléctrica, nomeadamente, melhorando a informação
sobre linhas e estruturas particularmente perigosas e avaliando soluções alternativas
(plataformas artificiais, apoios dedicados, dispositivos anti-nidificação, sinalização de
linhas, entre outras), por forma a diminuir a mortalidade por electrocussão e colisão neste
tipo de estruturas;



aprofundar o conhecimento dos “núcleos populacionais” mais sensíveis, em particular:
costa vicentina e sudoeste alentejana, interior beirão e transmontano e litoral algarvio.



compreender como se faz o recrutamento nas zonas onde o crescimento populacional é
mais intenso e identificar as zonas onde não há crescimento da população. Deste modo
talvez fosse possível identificar sources e sinks. Esta identificação permitiria concentrar os
esforços de conservação nas zonas que estão a suportar os acréscimos populacionais.

Para além dos recenseamentos nacionais, que se têm realizado de dez em dez anos, sugere-se
ainda a realização de censos locais em áreas de amostragem, mais regulares que os realizados
ao nível nacional, que permitam estimar a dimensão e a tendência da população nacional
nidificante.
A realização de recenseamentos regionais nos “núcleos populacionais” que apresentam maior
fragilidade é também aconselhável.
Dada a importância que as recentes mudanças das estratégias de migração e de invernada da
Cegonha-branca, sugere-se a realização regular de recenseamentos dos efectivos invernantes.
Finalmente, o estabelecimento de um programa de monitorização de parâmetros
reprodutores, permitiria obter informação a longo prazo, essencial à compreensão de diversos
fenómenos e ameaças (eg. alterações de habitat e metereológicas/climáticas).
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