Atlas das aves nidificantes em Portugal
Atlas das aves nidificantes em Portugal - período de 1999 a 2005. Diferenças com o
Atlas anterior. Publicação.
O Atlas das aves que nidificam em Portugal faz a inventariação das 235 espécies
nidificantes, das quais 221 autóctones, e, entre estas, 205 com nidificação regular. Retrata
o período de 1999 a 2005.
Os atlas das aves que nidificam em Portugal fornecem informação sobre a distribuição num
determinado momento das espécies nidificantes em Portugal continental e nas regiões
autónomas da Madeira e dos Açores. Nos casos em que é possível, caracterizam também a
abundância das populações nacionais dessas espécies.
Para além da caracterização da distribuição das espécies, o atlas, enquanto projeto
continuado no tempo, permite detetar eventuais mudanças na composição e riqueza
específica das comunidades de aves a diferentes escalas espaciais (local, regional,
continental), assegurando um meio eficaz para monitorizar alterações no meio. É também
fonte de dados considerável para a realização de estudos de ecologia que permitem
esclarecer tendências espaciais e criar modelos de predição.
Relativamente ao anterior atlas nacional (Rufino, 1989), existem três diferenças principais:
– a inclusão das regiões autónomas da Madeira e dos Açores;
– a caracterização espacial da abundância de grande número de espécies; e
– o uso de uma rede cartográfica com maior nível de detalhe (10x10 km).
Foram registadas como nidificantes mais 11 espécies autóctones do que no atlas anterior
(Rufino, 1989), 5 das quais com nidificação regular. Entre as espécies não autóctones,
apenas o bico-de-lacre Estrilda astrild havia sido registado no anterior atlas nacional, pelo
que são agora apresentadas mais 13 espécies.
O projeto envolveu a participação de cerca de 500 colaboradores voluntários(as), mais de
uma dezena de colaboradores(as) profissionais e várias equipas de trabalho na organização.
Resulta da parceria fundamental com três outras entidades, nomeadamente a SPEASociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (associação não governamental que
trabalha para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal e que reúne inúmeros
associados interessados neste grupo faunístico) o Parque Natural da Madeira (PNM) e a
Direção Regional do Ambiente dos Açores (DRA), entidades com competência em matéria
de conservação das aves selvagens nas regiões autónomas.
Projeto financiado pelo Programa Operacional do Ambiente (Projeto n. 1.1/00021).
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