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A ave do ano vai ter novos ninhos
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) no âmbito do projecto
FAME – Future of the Atlantic Marine Environment, vai iniciar esta sexta-feira, 12
de Agosto, uma acção de manutenção e construção de ninhos para cagarras, a
única ave marinha que nidifica em todas as regiões de Portugal, com o apoio de 12
voluntários, na Ilha da Berlenga, ao largo de Peniche. O FAME é financiado pelo
Programa Espaço Atlântico e esta acção em particular teve o apoio do Pingo
Doce, que facultou os mantimentos para os voluntários.
A Cagarra é a ave marinha mais emblemática das nossas águas, tendo sido escolhida
para ser a Ave do Ano 2011. No território continental português, nidifica unicamente no
arquipélago das Berlengas, estando a população estimada em cerca de 800 casais. As
Berlengas têm um enorme potencial como reserva para as aves marinhas e por isso os
voluntários da SPEA, num esforço conjunto e apoiado por diversas entidades, desde a
Câmara Municipal de Peniche, a Capitania do Porto de Peniche, a Reserva Natural da
Berlenga e o Pingo Doce, vão fazer a recuperação e manutenção dos primeiros ninhos
artificiais colocados na ilha há mais de 10 anos e construir 40 novos ninhos. A primeira
intervenção realizada em 1999 teve uma taxa de ocupação de cerca de 90%, e é
sobretudo por essa razão que a SPEA considera fundamental repetir a acção.
O arquipélago das Berlengas, recentemente classificado como Reserva Mundial da
Biosfera pela UNESCO e a sua área marinha envolvente, representam um ecossistema
de grande importância a nível nacional e internacional. No caso das aves, as Berlengas
e a sua zona marinha envolvente foram classificadas em 2008 como IBA (Área
Importante para as Aves) pela SPEA e pela BirdLife Internacional. As Berlengas
apresentam também a única colónia de Cagarra em Portugal Continental (nidifica
também nos Açores e na Madeira, sendo assim a única ave marinha presente em todas
as regiões Portuguesas) e é o único lugar de nidificação do Airo, símbolo da Reserva
Natural, mas que se encontra praticamente extinto como nidificante no nosso país.
Paralelamente a esta acção, foram expostos alguns painéis informativos em Peniche e
na Berlenga acerca do projecto, com as espécies de aves que se podem observar no
arquipélago das Berlengas, a maioria desconhecida por quem visita a ilha.
Segundo Joana Andrade, coordenadora do projecto FAME em Portugal, ”esta acção
constitui um excelente exemplo de cooperação pública e privada, os apoios
institucionais e do Pingo Doce vão possibilitar um trabalho voluntário vital para a
conservação duma espécie emblemática, e ainda será possível divulgar a riqueza
natural da Berlenga ao público em geral”.

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – A SPEA é uma Organização Não Governamental de
Ambiente que trabalha para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. A SPEA faz parte da
BirdLife International, uma aliança de organizações de conservação da natureza em mais de 100 países,
considerada uma das autoridades mundiais no estudo das aves, dos seus habitats e nos problemas que os
afectam. | www.spea.pt
FAME – O FAME é um ambicioso projecto estratégico de cooperação internacional, e tem como objectivo a
protecção do meio marinho Atlântico. Está a ser desenvolvido por parceiros de 5 países europeus (Reino
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Unido, Irlanda, França, Espanha e Portugal), que têm interesse, conhecimento e experiência de trabalho no
meio marinho. | http://www.fameproject.eu/pt/
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