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INTRODUÇÃO 

o peneireiro-cinzento (Elanus c. caeruleus) é um elegante fapináceo de 
larga distribuição afro-asiática, e considerado como muito raro entre nós 
e em Espanha, sendo a Península Ibérica, e em especial Portugal, a única 
parte da Europa onde ocorre com certa «regularidade», Na bibliografia 
mais recente, a única região europeia de facto incluida na sua área normal 
de distribuição é apenas a parte meridional do nosso país. Em Espanha é 
de ocorrência de certo modo acidental, havendo raros indivíduos assinalados 
no norte da Península. Pode errar acidentalmente para alguns países do 
norte da Europa (v. VAURIE, 1965). O extremo sudoeste da Europa, espe
cialmente Portugal, constitui , assim, um dos limites da sua área normal de 
distribuição geográfica. 

A situação desta ave no nosso país oferece problemas interessantes. 
Este artigo tem pór objectivo contribuir com alguns dados novos para o seu 
estudo, fazer uma revisão crítica da bibliografia e apresentar uma discussão 
final sobre o status da espécie no nosso país. A bibliografia portuguesa apre
senta algumas imprecisões e obscuridades que se torna também necessário 
esclarecer ou simplesmente pôr em evidência. 

Os aspectos cuja discussão abordaremos referem-se fundamentalmente 
às seguintes questões. Será a população do peneireiro-cinzento em Portugal 
inteiramente sedentária? Ou será parte sedentária, havendo um fluxo de 
migrantes africanos? Ou não haverá população residente no sentido próprio 
do termo, mas apenas indivíduos vindos de África que aqui permanecem 
durante um certo tempo, podendo alguns casais reproduzir-se? E será a 
reprodução regular ou esporádica? Haverá tentativas frustradas de repro
dução (por exemplo nidificação com posturas de ovos inférteis)? Será o 
peneireiro-cinzento uma ave «muito rara» e em declínio cm Portugal ou será 
mais frequente do que se tem julgado? 

Os espécimes citados na bibliografia que existem IIOS Museus portu
gueses são, além de escassos, muito antigos, (todos com mais de 60 anos) e 
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bastante pobres de referências. Apenas o Museu Bocage da Faculdade de 
Ciências de Lisboa possui exemplares mais recentes e ainda inéditos. Dado, 
porém, ° carácter eminentemente fragmentário e pobre das explorações orni
tológicas, que sempre tem existido entre nós, parece legítimo concluir que mui
tas outras capturas e observações poderiam ter sido feitas. Em 1948, numa 
exploração ornitológica que dirigimos no Alentejo, foi obtido um exemplar. 
No ano seguinte novo exemplar foi capturado. É de notar que as colheitas 
não visavam especialmente a captura desta ave, se bem que tivessemos cha
mado a atenção dos componentes da exploração para o interesse em se 
colherem novos espécimes. Outras obrigações e interesses forçaram-nos a 
abandonar o problema em 1950, e só pudemos voltar a ele recentemente, 
tendo obtido mais um novo exemplar, por oferta, que de outro modo se 
teria perdido. Parece, pois, haver nestes factos uma coincidência significa
tiva. É perfeitamente legítimo admitir que com explorações intensivas 
muitos mais exemplares se poderiam conseguir. 

Outros dados recentes, devemo-los à amabilidade de diversas pessoas 
das quais solicitámos a necessária colaboração. (v. no final «Agradecimen
tos»). Outras informações, provenientes de outras origens, não as utilizámos 
por nos parecerem de valor duvidoso. 

O comprimento da asa, a medida mais geralmente utilizada, foi avaliado 
de acordo com as recomendações de BALDWIN et ai. (1931, pp. 76-77) e tomada 
nos exemplares em pele existentes nos Museus de Lisboa, Porto e Coimbra. 



PARTE I 

I - O «FALCÃO AZUL» ( FALCO CAERULEUS) DE DESFONTAINES 

A espécie foi descrita pela primeira vez em 1787 por DESFONTAINES numa 
memória sobre algumas espécies novas de aves da costa da Barbaria. Diz 
DESFONTAI NES (pp. 503-504) que a ave é do tamanho do pombo-torquaz 
(Co/umba pa/umbus) com O qual, diz o autor, tem à primeira vista uma certa 
semelhança, o que, naturalmente, é exagerado. Em seguida à descrição 
clássica, DESFONTAINES acrescenta que a espécie é muito comum nos arredores 
de Argel (localidade típica) ; que se empoleira geralmente no cimo das árvores 
para espiar a preza; que logo que a vê se precipita ràpidamente sobre ela; 
e que se alimenta de aves, codornizes e pombos. Finalmente registou diver
sas medidas (em polegadas). Comprimento da asa: ca 263 mm. 

Porteriormente o nome científico mudou para Elanus caeru/eus (DES
FONTAINES). O novo género E/onus é de SAVIGNV, 1899 (Tipo do género 
E/onus coesius SAVIGNY, Descr. Egypte, 1809, pp. 69,97, sendo E/onus caesius 
Savigny = Fa/co caeru/eus DESFONTAINES, 1787). 

2 - NOMES VERNÁCULOS 

DESFONTAINES chamou-lhe «Faucon bleu». O nome adoptado pelos 
autores de língua francesa é porém o de «Elanion blanc». Os ingleses desig
nam-no por «Black-winged Kite» e os espanhóis por «Elanio azul» (v. BERNIS, 
1954). Em Portugal foram-lhe aplicados pelo menos três nomes: Peneireiro 
cinzento, Milhano-de-asa preta e Milhafre. (v. TAIT, 1896; NOBRE 1903-04 ; 
SEABRA 1911; THEMlDo, 1933, 1952). Parece-nos, porém, dever fixar-se 
como único nome válido o primeiro, rejeitando-se os outros (v. SACARRÃO. 

1962). 
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3 - AS ESPÉCIES E SUBESPÉCIES DO GÉNERO ELANUS 

Um breve exame da bibliografia mais significativa revela-nos de pronto 
a divergência entre os autores quanto ao número de espécies e de subespécies 
do género Elanu.\' , facto que não exprime, como poderia supor-se, um estéril 
subjectivismo, mas sim as naturais diferentes interpretações resultantes das 
dificuldades de solução de um problema interessante de biosistemática e 
especiação. 

HARTERT (1914) admite cinco espécies, considerando todavia que uma delas 
(E. hypoleueus) seja uma subespécie de E. eaeruleus, e chama a atenção para 
as semelhanças tão evidentes entre uma espécie da Austrália (E. no tatus) e 
E. leucurus do continente americano. Outros autores reconheceram também 
cinco espécies (MATHEWS, 1916, cil. PARKES, 1958). Na revisão fundamental 
de PETERS (1931) este autor considera quatro espécies e sete formas (cuja 
distribuição geográfica damos abreviadamente): 

E. eaeruleus caeruleus (DESFONTAlNES) 
Toda a África, Madagascar; ocasional no Sul da Europa. 

E. eaeruleus voei/erus (LATHAM) 
lndia e Indochina. 

E. caeruleus hypoleueus Gouw 
Filipinas, Celebes, etc. 

E. notatus GOULD 

Austrália. 

E. leueurus majuseulus BANGS and PENARD 
Califórnia, Texas, Florida. 

E. leueurus leueurus (VIEILLOT) 
Da Venezuela ao Chile central, Argentina e Uruguai. 

E. scriptus (Gouw) 
Interior da Austrália. 

Este arranjo de PETERS, que constitui a base geralmente admitida, tem sido 
alterado com a descrição de novas formas geográficas, ou com novas interpre
tações sobre a herarquia taxonómica das populações. Certos autores, por 
exemplo, não consideram taxonomicamente válida a população voei/erus 
(v. por exemplo HARTERT 1914, p. 1184), introduzindo-a na subespécie 
E. c. eaeruleus. DEIGNAN (1945) afirma, porém, que 'ambas as populações 
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se distinguem bem por diferenças de tonalidade da côr cinzenta das pa rles 
superiores, especialmente da cabeça. SALOMONSEN (1953) é da mesma opinião 
(v. mais adiante). VAURIE (1965), t odavia, pensa que as diferenças são banais 
e inconstantes, sendo vociferus um sinónimo de c. caeru/eus. 

SALOMONSEN (1953) ao esludar a variação geográfica de E. caeru/eus 
DESF. descreve uma nova subespécie (E. c. suma/ranus) de Sumatra. 
Reconhece quatro subespécies de E. caeruleus, não se referindo, porém, às for
mas da Austrália (notatus e scriptus) e da América (leucurus) que, provàvel
mente, considera como espécies distintas. As quatro subespécies são assim 
distribuídas: 

E/anus caeru/eus caeruleus (DESFONTAINES) 
Localidade típica : Argel 
Comprimento da asa : 260-275 mm. 66 e \!\! pràticamcnte idên

ticos. (12 exemplares) 
Distribuição: Sul da Europa, África. 

Elanus caeru/eus vociferus (LATHAM) 

Distribuição: Índia, Burma, Tailandia, Indochina, elc. 

E/anus caeruleus hypo/eucus GOULO 
Distribuição: Java, Bornco, Filipinas, Celebes. 

Elanus caeruleus sumatranus SALOMONSEN 

Distribuição: Sumatra . 

Em 1958, PARKES, que fez o estudo das relações e afinidades entre as espé
cies e subespécies do género Elanus, propõe, finalmente, o seguinte arranjo : 

Elanus caeru/eus caeru/eus (DESFONTAINES) - Sul da Europa, África 
vociferus (LATHAM) - lndia, Indochina 
sumatranus (SALOMONSEN) - Sumatra 
hypo/eucus GOULO - Borneo, Filipinas, Celebes 
intermedius SEHLEGEL - Java 
wahgiensis MAYR and GILLARD - Nova Guiné 

nota/us GOULO - Austrália 
leucurus (VIE1LLOT) - California, Texas, F lorida 
majusculus BANGS and PENA RO - Venezuela, Chile, 
Argentina 

Elanus scriptus GoULO - Austrália. 
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Portanto o autor apenas admite duas espécies no género Elanus. As 
espécies no/a/us e leucurus passa m à categoria de subespécies (cf. PETERS, 1931). 
Considera taxonomicamente válida a população vociferus, assim como a popu~ 
lação in/ermédius baseada num espécime de Java, que SALOMONSEN (1953), 
porém, afirma sef um sinónimo de hypoleucus. 

À excepção de scriplus, que é apresentada como espécie válida (neste 
aspecto a opinião é unânime), todas as outras populações pertenceriam a 
uma única espécie - Elanus caeruleus; não seriam mais que formas alopá~ 

tricas, i. e. populações que se substituem geogràficamente pelos vários conti
nentes, constituindo, desta sorte, uma grande espécie poli típica. 

As diferenças entre as várias formas do grupo dizem respeito ao tamanho 
e ao desenho interno da asa, às tonalidades de cinzento das partes superiores, 
comprimento e cor da cauda, etc. Para PARKES estas diferenças são relati
vamente diminutas, e com transições nos caracteres distintivos quando se 
comparam as populações das áreas geográficas respectivas. Apenas E. c. nota
tus e E. scriptus são simpátricas ; e para o autor as diferenças entre ambas 
são muito mais profundas do que as que separam as outras populaçõcs fora 
da Austrália, e também o sendo as diferenças entre estas últimas e E. c. notatus. 
Por outro lado, nota/us da Austrália é bastante próxima das populações indo
nésicas e das populações leucl/rus da América. Este facto, ligado às acentudas 
diferenças entre flotatus e scriptus da Austrália significa para PARKES que foi 
scriplus quem invadiu primeiro a Austrália, vindo depois a população no tatus 
muito mais aparentada com as populações do sueste asiático. Esta dupla 
invasão ter~se~ia dado num passado remoto. Considerar, porém, todas as 
populações (com excepção de scrip/us) como formas geográficas (subespécies) 
de uma grande espécie politípica E. caeruleus deixa em aberto certos proble
mas, nomeadamente no q ue se refere à posição taxonómica de notatus e de 
leucurus da América, que talves haja razões para considerar como espécies 
di stintas (particularmente a segunda), conforme ao arranjo clássico de PETERS. 
Em nossa opinião, parece~nos ser legítimo considerar o conjunto (i. e. as «espé~ 
cies» leucurus da América. caeruleus da A/rica e da Ásia, scriptus e talvez 
notatus, ambas da Austrália) como uma superespécie (I ). 

Voous (1960) admite, igualmente, como PARKES, apenas duas espécies, 
como parece inferir-se do texto (p. 56) c do seu mapa 88 com a distribuição 
mundial dc E. caeruleus (2) . 

(1) No sentido que MAYR deu a esta expressão (v. MAYR, 1947, pp. 69-70 ; idem 1963, 

p. 672). 
(2) Esta posição foi·nos depois amavelmente esclarecida por carta do autor de 

9 de Março de 1966. 
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VAURIE (1965), na sua recente revisão das aves palearcticas (non passeri
formes) regista a seguinte distribuição geográfica de Elanus c. caeruleus 
(incluindo a população vociferus que considera como um sinónimo), que 
abreviamos: 

Sul de Portugal, África, Sul da Arábia, de Aden à Ilha Masira, Afganistão 
oriental (provàve\mente), Índia, desde o sopé do Himalaia (aprox. I 500 m de 
altitude) até Ceilão, regiões indochinesas, etc., parecendo ter nidificado mais 
longe, para o Norte, em Chekiang. Acrescenta que ocorre em Espanha, 
norte de Portugal, errando para o norte até França, Itália, Alemanha, Checoes
lovaquia. Sueste do Uzbequistão (Termez) e talvez norte da China (Hopeh). 

4 - NOTAS SOBRE A BIOLOGIA E COSTUMES 

Não pretendemos reunir aqui todos os elementos conhecidos, nem tam
pouco fazer uma síntese desses dados. O nosso objectivo é mais limitado: 
chamar a atenção para certos aspectos em relação aos quais se poderá, para 
alguns deles, fazer um confronto com os dados conhecidos para 
Portugal. 

Como vimos nas páginas precedentes E. c. caeru/eus vive numa grande 
diversidade de ambientes. É um dos rapináceos de mais vasta distribuição. 
Nidifica em África, na índia e no sueste asiático. A sua enorme extensão 
geográfica e o carácter fortemente descontínuo da sua distribuição exprimem 
provàvelmente uma remota dispersão. 

Alimenta-se de ratos, insectos (sobretudo os de maior tamanho, nomea
damente ortópteros e coleópteros) pequenas aves, rãs, lagartos, cobras e vários 
animais terrestres, de carangueijos, etc. É possível que prefira os pequenos 
roedores, que segundo alguns cálculos, constituiriam 80% da dieta total. 
Quando se formam enxames de acrídios (em seguida a incêndios nas estepes) 
o peneireiro-cinzento associa-se em grandes bandos, que fazem enorme 
consumo desses insectos (Voous, 1960). 

As condições de habitat, do tipo preferido de ambiente, são, porém, 
bastante heterogéneas ao longo da área de distribuição. Segundo este último 
autor, o peneireiro-cinzento habita as estepes, os campos de pastagem, as 
extensas pradarias e outros campos descobertos cultivados, com árvores 
esparsas, isoladas ou em pequenos grupos, as orlas dos bosques e florestas 
e também os extensos vales fluviais férteis, situados, em geral, em regiões 
extremamente áridas. Estes habitats tão variados respeitam à superespécie 
E. caeruleus. Segundo PETERSON et . ai. (1962). na Europa prefere as regiões 
cultivadas com árvores disseminadas, clareiras, orlas dos bosques, etc. 
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VAURJE (1965) indica como habitats todos os tipos de regiões cultivadas, 
savanas com poucas árvores isoladas e igualmente regiões semi~desérticas 

ou mesmo verdadeiros desertos, onde nidifica entre as rochas; ocorre também 
na orla das florestas e nas regiões cultivadas, corno campos de arroz, evitando 
a floresta e as regiões densamente arborizadas, onde, de resto, pode apa~ 
recer nas grandes clareiras. Tem, segundo alguns autores, o hábito de 
«pousar, constantemente» nos postes telegráficos e em árvores de alto porte· 
(THOMSON, 1964). 

Não há, assim, qualquer rigidez nas condições de habitat (como se 
infere da vasta gama de ambientes acima mencionados) e nos costumes 
alimentares. O exemplo a seguir demonstra a plasticidade da sua adaptação 
a situações ecológicas extremas. Na ilha desértica de Masira (mar da Arábia) 
vive uma pequena população de E. c. caeruleus, apesar da desolação e das 
condições precárias que oferece: arenosa nas partes baixas, rochedos de lava 
nas partes mais elevadas. Mas o peneireiro-cinzento suporta bem este 
ambiente: alimenta-se de lagartos e de alguns restos de peixe podre que, 
com as gaivotas, procura nas aldeias de pescadores árabes. O ninho é 
feito nos rochedos de lava e contém apenas um filhote (dados em GROSSMAN 

el ai. 1965). 
Na sua área normal de distribuição nidifica nas árvores ou em moitas, 

por vezes a baixa altura. Pode utilizar ninhos abandonados de outras espé
cies. O ninho, de estrutura frouxa, é formado de galhos com uma parte 
central pouco profunda, forrada de ervas. 

O vôo é «parado», como o do peneireiro-de-dorso-malhado (Falco /in
nunculus), rápido, ou então lento como o da águia-caçadeira (Circus pygargus) 
ou da águia-sapeira (C. aeruginosus). Caça, por vezes, nas planícies acom~ 
panhado por estes rapináceos ou com a águia-d'asa-redonda (Du/eo bUleo). 
Esconde-se em muitos casos na folhagem das árvores, de onde se precipita 
subitamente sobre a presa. 

É uma ave geralmente crepuscular, sendo sobretudo activa de manhã 
cedo e ao fim da tarde. Considerada sedentária e migradora, os seus movi~ 
mentos periódicos são todavia mal conhecidos. Há observações de movi
mentos irregulares e súbitos, cuja causalidade parece residir em certas condi~ 
ções climáticas e na abundância ou escassez de alimento. 

Os costumes do peneireiro-cinzento são similares para as populações 
africanas e asiáticas e aplicam~se nos seus aspectos essenciais à população 
do extremo sudoeste europeu. Apesar da plasticidade da sua adaptação eco
lógica, a sua equivalência à população portuguesa só pode ser feita com uma 
certa aproximação. De resto possuem-se já alguns dados observados em Por
tugal (v. mais adiante). 



PARTE II 

5 - REVISÃO DOS DADOS CONHECIDOS PARA PORTUGAL 

As grandes obras sistemáticas sobre a avifauna europeia, como as de DRES
SER (1871-1881) e de HARTERT (1914), apenas contêm referências muito vagas à 
ocorrência do peneireiro-ci nzento na Europa. E nada mencionam no que 
respeita à existência de lima população desta espécie em Portugal. DRESSER 
afirma que o peneireiro-cinzento é um visitante extremamente raro na Europa 
e cita que foi assinalado na França, Alemanha, Bélgica e Irlanda. Acrescenta, 
todavia, que «it has certainly occurred in Portugal», baseando-se numa refe
rência do Rev. A. C. SMITH (v. mais adiante), e que para Espanha «it comes 
as a very rare straggler», mencionando duas localidades. Cita a inda LlLFORO 
que afirma jamais ter encontrado um espécime em qualquer dos museus que 
visitou em Espanha, crendo que se trata de uma espécie acidental extrema
mente rara neste país, opinião que é igualmente adoptada por DRESSER. 

HARTERT (I9l4) na sua obra monumental, de base, para as aves palear
cticas, refere que o peneireiro-cinzento só aparece excepcionalmente na Europa, 
limitando-se a mencionar a sua ocorrência na Bélgica e na Alemanha, onde 
foi assinalado duas a três vezes, e um exemplar capturado na Irlanda. 
W1THER DY et ai. (1939), na sua conhecida obra sobre a avifauna das ilhas 
Britânicas, citam em nota (pág. 91) que foi morto um exemplar de E. 

caeruleus cerca de 1845. 
PETERS (1931) no seu catálogo fundamental regista apenas que E. c. cae

ruleus é «occasional in Southern Europe». Em 1945, LLETGET diz que o 
peneireiro-cinzento parece ser residente em Portugal e bastante frequente 
no nosso país, baseando-se, por certo, em dados publicados por TA1T (1924). 

Só em 1954, segundo parece, é que na bibliografia geral estrangeira, 
referente às aves europeias, começam a surgir dados algo concretos no que 
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respeita à ocorrência da espécie em Portugal. Assim, PETERSON e/ ai. (1954) 
afirmam que o peneireiro-cinzento é sedentário em Portugal. É curioso, porém 
que na última edição do mesmo guia (1962), adaptada, como a primeira, 
por P. GÉROUDET, os seus autores são mais cautelosos porquanto escreveram 
que é «talvez sedentário em Portugal». Quanto à sua dispersão pelo con
tinente Europeu referem nas duas edições que a espécie é errática na Europa 
ocidental (ao Norte até à Holanda, Alemanha, Checoslováquia e países medi
terrânicos). 

Ainda em 1954, F. BERNIS, de Espanha, publica um lúcido prontuário das 
aves ibéricas, onde afirma que a espécie é de aparecimento raro na Pe!1Ínsula. 
e cuja nidificação em Portugal exige confirmação. É legítimo supor que a 
afirmação peremptória de sedentarismo, feita por PETERSON e/ ai. em 1954, 
assentasse em bases um tanto incertas, tanto mais que os mesmos autores em 
1962 passaram, como já dissémos, a admitir o mesmo facto com reservas 
«<peut-être sedentaire au Portugal»). E não é de surpreender: os factos 
conhecidos (publicados) até essa data para a Perunsula não ofereciam garantia 
para se formularem afirmações absolutas. Os mesmos autores basearam-se, 
para o nosso país, em dados fornecidos por H. W. COVERLEY (e cremos que não 
publicados), e nos trabalhos de TAIT (1924), Reis JÚNIOR (1931) e BERNIS 
(1954). VOOUS (1960), no seu trabalho sobre a distribuição das aves europeias, 
refere-se a este ponto de forma igualmente dubitativa. Diz o mesmo autor 
que através de toda a sua área de distribuição a espécie apresenta uma repar
tição bastante esporádica, e que a sua ocorrência como ave nidificadora tem 
um carácter acentuadamente errático. Referindo-se em particular à Europa 
acrescenta que neste continente o peneireiro-cinzento é um dos raros migrantes 
africanos, não estando de modo nenhum assegurado que se reproduza regular
mente na Europa, tendo sido sugerido, diz Voous, que poderá fazê-lo em Por
tugal. 

VAURIE (1965), na sua importante obra sobre a avifaunapalearctica, inclui 
Portugal (parte meridional) na área normal de distribuição da espécie, e que 
esta última aparece, como dissémos, em Espanha e no norte" do nosso pais, 
ocorrendo muito acidentalmente para o Norte, noutros países europeus. 
(v. pago 84). 

Creio que o primeiro exemplar capturado em Portugal, com objectivos 
de estudo, é uma fêmea que existe na colecção ornitológica do Museu Bocage 
da Faculdade de Ciências de Lisboa, datado de 27 de Janeiro de 1864 e pro
veniente de Salvaterra (v. Quadro I). É a este exemplar que se refere, com toda 
a certeza, SMITH (1868) quando, baseado nesse espécime, cita E. caeruleus para 
Portugal, dizendo (traduzido): «O Prof. Bocage informou-me acerca de uma 
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recente aquisição para o Museu de Lisboa desde a publicação do seu Catá
logo - a existência de um excelente espécime desta bela ave, tendo acrescentado 
que era o único exemplar conhecido como tendo ocorrido em Portugal e que o 
considerava como uma valiosa aquisição para a colecção nacional» (o subli
nhado é nosso). O catálogo em referência é o que publicou BOCAGE em 1862. 
No catálogo das colecções ornitológicas do mesmo Museu, redigido por 
J. A. DE SOUSA (1869, p. 9), está registado este exemplar com as referências 
«Portugal (Salvaterra), of. pelo Snr. Bivar de Sousa» - tendo sido omitidos 
outros dados que estão escritos na etiqueta original (v. Quadro I). Na 
obra de V ANDELLl (1797 )não há referências a E. caerulells, o mesmo aconte
cendo no catálogo de GIRALDES (1879). 

Em 1896 PAULlNO DE OLIVEIRA publica o se u trabalho «Aves da Península 
Ibérica» dizendo que E. caeru/eus é muito raro em diferentes localidades do 
Alentejo e que um indivíduo foi morto em Julho e oulros no inverno. Acres
centa que é igualmente raro em Espanha. Não sabemos, porém, a que exem
plares se refere o autor; nem cita as localidades nem quaisquer outras refe
rências. Trata-se, muito provàvelmente, de uma simples compilação de 
alguns dados publicados por SMITH (1868), SOUSA (1869) e TAIT (1887). 

D. CARLOS DE BRAGANÇA, numa obra inédita sobre o ornitologia de 
Portugal, cita E. caeruleus para o nosso país, tendo escrito: «De arribação. 
É raro. Existem dois exemplares no Museu de Lisboa». Como nomes vulgares 
registou apenas o francês (Elanion blanc). O espaço para o nome nacional foi 
deixado em branco. A figura da estampa 95 da mesma obra representa o 
peneireiro--cinzento ; o desenho é da autoria do artista Henrique Casanova. 

SEABRA, num catálogo publicado em 1911, regista as localidades Montar
gil, Salvaterra, Alcochete, Águas de Moura, que dizem respeito, com toda a 
certeza, aos exemplares das colecções dos Museus de Lisboa, Porto e Coimbra. 
Afirma que é bastante raro em Portugal. Trata-se de uma compilação, 
(de resto muito incompleta) dos dados da bibliografia. 

TAIT (1924), um inglês fixado em Portugal, é o autor que mais se interessou 
pela situação de E. caeruleus em Portugal, e que meior número de observações 
(pessoais e de outrem) coligiu. Refere-se particularmente aos exemplares 
existentes no Museu do Porto. Diz que a espécie é bem conhecida em Alco
chete, região de onde foram enviados para o Museu do Porto dois exemplares 
jovens em Junho de 1902. O outro ter-se-ia extraviado, visto TAIT acrescentar 
que «um deles ainda pode ser visto no Museu». Existe nesta referência uma 
certa imprecisão visto que o único exemplar jovem que existe no Museu do 
Porto (e que tivemos ocasião de examinar) tem na etiqueta «Ribatejo» e não 
«Alcochete». Deve contudo tratar-se do mesmo espécime a que se refere 
TAIT, porquanto se trata não só do único jovem existente na colecção, como 
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por coincidirem as datas (ainda que o ano não esteja bem explícito na eti
queta, não sendo, em todo o caso, posterior a 1902). TAIT assinala ainda no 
Museu do Porto um adulto do Ribatejo, que também examinámos. São 
estes dois exemplares os únicos existentes actualmente no referido Museu 
(v. Quadro I). 

Outras observações são registadas por TAIT na mesma obra (v. Qua
dro II). Menciona os exemplares existentes no Museu de Lisboa (I <5 de 
Águas de Moura; 1 Q do Alentejo, Janeiro de 1880; e I Q de Salvaterra 
com data de 21 de Junho de 1864, que já vimos não ser exacta, visto ser 
27 de Janeiro do mesmo ano). Por outro lado, noutra publicação (v. TAIT, 1887, 
p. 312) o mesmo autor diz que no Museu de Lisboa há dois exemplares 
enviados de Salvaterra, o que é, segundo cremos, um lapso. Com efeito , 
SMITH (I868) e SOUSA (I869) apenas referem um único exemplar Q de Sal
vaterra existente no Museu de Lisboa. Mais tarde (TAIT, 1896, p. 119) repete 
o mesmo passo quando diz haver «dois exemplares de milhano-de-asa preta 
no Museu de Lisboa, mandados de Salvaterra». De resto os registos anti
gos do Museu de Lisboa apenas dão como existente uma fêmea. Refere-se, 
depois, TAIT, aos exemplares de Coimbra, que parece não ter examinado_ 
Com efeito, diz (traduzido): «O Dr. Carvalho escreveu-me que em Janeiro 
foi enviado um exemplar para o Museu de Coimbra e outro em 12 de Julho, 
ambos de Montargil (Alentejo»). Por nosso lado examinamos igualmente no 
ano passado os exemplares existentes no Museu de Coimbra, que são exac
tamente aqueles que Themido (1933) registou (v. Quadro I) . Mas quando 
se comparam estes dados com o passo de TAIT, acima referido, verifica-se que 
não há coincidência de datas nem de localidades. Couço (localidade dos exem
plares existentes no Museu de Coimbra) é, porém, uma região bastante próxima 
de Montargil (distante cerca de 13 Km.) e nestas circunstâncias seria pos
sível pensar que se tratava dos mesmos exemplares citados por TAlT. Mas a 
omissão do ano por TAIT, e tratando-se de meses tão diferentes, não permitem 
fazer a equivalência, tanto mai s que já em 1887 TAIT diz exactamente o mes
mo, e isto num ano anterior aquele (1888) que consta das etiquetas dos 
espécimes de Couço. Mais tarde TAIT volta a repetir o mesmo facto (v. 
TAIT, 1896), no que respeita aos exemplares que teriam sido enviados para 
Coimbra. 

Na obra que vimos referindo (TAlT, 1924), o autor inglês afirma que o 
peneireiro-cinzento nidifica em Portugal, e que tudo leva a crer que é residente 
no nosso país . É esta, segundo o creio, a primeira asserção publicada res
peitante ao status desta ave em Portugal. 

Mais tarde, em 1931, REIS JÚNIOR, do Porto, pouco acrescenta aos dados 
publicados por TAIT. Diz que o peneireiro-cinzento é bastante raro em Por-
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tugal, e que o Museu do Porto possui dois exemplares (os mesmos a que se 
referiu TAIT) provenientes de Alcochete, um dos quais obtido do ninho (facto 
porém não mencionado por TAIT, nem por NOBRE, nem registado na etiqueta 
do mesmo espécime). Haveria então os dois exemplares na altura da publica
ção do trabalho de Reis Júnior? Não é nada provável, porquanto T AIT em 
1924 afirma que só existe um exemplar jovem da mesma localidade, o mesmo 
que recentemente examinámos. Acrescenta ainda REIS JÚNIOR que observou 
uma fêmea adulta, em Janeiro de 1922, morta nas proximidades do Porto. 
i, Será este o mesmo exemplar a que se refere TAIT (1924) capturado no mesmo 
mês e perto do Porto? A única diferença reside no sexo, o que nos obriga, com 
certa reserva, a não os identificar. 

Finalmente afirma REIS JÚNIOR que no Alentejo têm sido abatidos alguns 
exemplares. mas não refere se a afirmação diz respeito a referências bibliográ
ficas ou se pelo contrário exprimem capturas inéditas conhecidas do autor 
ou feitas por ele. 

NASCIMENTO (1939) publicou uma lista de aves da Serra da Arrábida em 
que diz ter possuido na sua colecção ornitológica um exemplar capturado 
nesta região em 18 de Maio de 1900, espécime que enviou para o Museu 
Britânico. Refere ainda dois outros exemplares abatidos na mesma área, 
no Pinhal do Calhariz, um em Maio de 1927 e o outro em Agosto de 1931. 
Acrescenta que se trata de uma ave muito rara na Serra da Arrábida. 

THEMIDO (1933), do Museu de Coimbra, diz que o peneireiro-cinzento 
é muito raro em Portugal. Regista os três exemplares da colecção do mesmo 
Museu, um sem indicação de proveniência e os outros dois de Couço, datados 
de Dezembro de 1888, oferecidos pelo Snr. A. Rovisco Garcia. São estes 
os únicos dados que acompanham as etiquetas dos exemplares, conforme 
verificámos recentemente, e bem assim que não há no mesmo Museu quaisquer 
outros espécimes. Mais tarde o mesmo autor (THEMIDO, 1952), numa obra 
de compilação bibliográfica, nada acrescenta de novo. Limita-se a dizer 
(p. 176) que é uma ave «muito rara em Portugab>. 

Os dados publicados na bibliografia até 1952 são, como acabamos de 
ver, no que respeita ao nosso País, não só bastante fragmentários como duvi
dosos num ponto ou noutro. A contribuição mais significativa foi sem dúvida 
a de TAIT. 

Recentemente, M. D. ENGLAND (1963) publicou um interessante artigo 
em que relata observações e publica curiosas e excelentes fotografias, umas 
e outras obtidas durante uma visita que este autor inglês fez ao nosso País 
na Primavera de 1963. 
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Em II de Maio de 1963 ENGLAND encontrou um ninho com quatro ovos 
e observou o comportamento do casal durante a fase de incubação. É esta 
a primeira prova documental de nidificação em Portugal ainda que este facto 
não demonstre, como judiciosamente afirma o mesmo autor, que o peneireiro
-cinzento se reproduza regularmente no nosso País (v. mais adiante a p. 98). 
Diz ainda que HENRY COVERLEY encontrou em 1944 dois casais a nidificarem 
em certa propriedade (de que não cita localidade), e que um deles, pelo menos, 
não teve provàvelmente sucesso. E também que Miss C. M. ACLAND «viu a 
espécie em Junho de 1956», mas não cita igualmente onde foi feita a observação. 
ENGLAND é da opinião de que a época normal da postura deve situar-se em fins 
de Abril. O ninho, que observou e fotografou, encontrava-se situado a pouca 
altura do solo (cerca de 3 m.) num sobreiro isolado, em região mais ou 
menos descoberta, com árvores desseminadas (v. foto na Esl. 69 do artigo 
de ENGLAND). 

O ninho, perfeitamente visivel na árvore, é constituído por galhos gros
seiramente unidos, mas habilmente revestido com raizes e ervas. O mesmo 
autor é da opinião de que a espécie é entre nós não só rara como decresce 
em número. Como avc nidificadora na Europa, diz ainda ENGLAND, a sua 
posição é precária tendo-se agravado a sua situação nos últimos vinte anos. 
Mais adiante discutiremos este ponto que nos parece ter um fundamento 
discutível. Outro aspecto que parece interessante, nas observações de ENGLAND, 

foi a grande dificuldade que o autor experimentou em observar os indiví
duos, especialmente durante a fase de incubação (<<the pair we bad under 
observation were extraordinarily inconspicuous in the nesting arca»). Esta 
circunstância seria devida, em parte, aos hábitos crepusculares da espécie. Mas, 
independentemente deste facto, pensa que o peneireiro-cinzento passa fàcil
mente desapercebido ao observador no local da nidificação, (ao contrário do 
que acontece em África e noutraS regiões da sua área de distribuição), salvo 
talvez quando alimentam os filhotes. Julga que pode ter passado por outros 
ninhos sem os notar, dado o comportamento dos casais que, quando pertur
bados, permanecem completamente silenciosos (o que não se passa com 
muitas outras espécies de rapináceos) e escondidos não se sabe onde. 

Por informações que colheu junto de pastores e de gente-do-campo, 
E NGLAND deduziu que os jovens do pencirciro~cinzento eram bons para comer, 
tendo um dos informadores declarado haver comido «uma família de jovens 
em 1962». Todos foram unânimes em declarar que raramente viam a espécie. 
Outros afirmaram que não a haviam observado nos últimos anos. Estes fac
tos induziram o autor à conclusão de que o peneireiro-cinzento é não só 
raro como diminui de número. Em nossa opinião as informações deste 
tipo (úteis em certa medida) devem ser tomadas com as devidas reservas, 
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não podendo, naturalmente, servir de base a conclusões sobre oscilações na 
densidade das populações na natureza, tanto mais tratando-se, como se sabe, 
de uma espécie que não é fácil de observar, como de resto justamente assinala 
o autor. 

Os ovos deviam ter, talvez, pouco mais de uma semana de postura (postos 
em 1 de Maio, segundo ENGLAND). Três semanas mais tarde, quando o autor 
abandonou as observações, ainda nenhum jovem havia eclodido. Seriam 
inferteis? (v. mais adiante as pp. 96 e 97). 

E NGLAND afirma haver fracos fundamentos para admitir a existência 
de uma migração regular de África para a Europa. Apesar disso não exclue 
completamente a possibilidade de uma «troca» contínua de indivíduos através 
do Estreito de Gibraltar, de forma a manter a pequena população da Peninsula 
Ibérica. (v. mais adiante as pp. 100 e 101). 

O mesmo autor descreve, ainda, alguns outros aspectos da biologia e do 
comportamento durante a incubação (incluindo as vozes). Quanto à loca
lidade onde procedeu às investigações ENGLAND não dá a este respeito quaisquer 
indicações no seu artigo. Sabemos todavia ter sido na Bemposta (Abrantes), 
como teremos ocasião de referir mais adiante (v. p. 95). É curioso qu.e o 
local do ninho observado por ENGLAND dista apenas 16 Km. do sítio onde 
em 1944 HENRY COVERLEY viu dois casais em ensaios de nidificação (cit. 
por ENGLAND, op. cit., p. 446). Conhecida, agora, a localidade, este facto 
permitirá o prosseguimento de observações na área. Houve decerto um 
intuito louvável de protecção em manter secreto o local de nidificação, mas 
dada a evidente facilidade de acesso ao ninho (para mais, visivel na árvore) 
não me parece que a cautela produza sensíveis efeitos práticos quando se 
conhece a constante perseguição legal ou furtiva que se pratica no nosso país 
a todos os ninhos. 

Ainda um apontamento final. ENGLAND parece não ter dado importância 
ao facto de TAIT, antes de qualquer outro autor, pelo menos antes de PETER

SON et ai. (1954) e de Voous (1960), que o autor inglês refere, haver afirmado 
há mais de quarenta anos que a espécie nidifica sem dúvida em Portugal e 
que é aqui residente. As razões em que se fundamentou TAIT eram decerto 
magras ou indirectas do ponto de vista da evidência documental. Mas penso 
que não eram provàvelmente menos sólidas neste aspecto do que as dos auto
res acima mencionados, os quais, como creio, se basearam em TAIT e em 
REIS JÚNIOR (que afirmou que um exemplar de Alcochete foi retirado do ninho) 
e também em LLETGET (1954) e BERNIS (1954), autores que estão por exemplo 
citados na bibliografia de Peterson et ai. (1954, 1962). Justo é também 
referir, aqui, as observações inéditas de HENRY COVERLEY que julgo devem 
ter sido conhecidas de PETERSON el. ai. (op. cit.). A espécie não foi , portanto , 
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durante muitos anos, propriamente «um mistério», como refere ENGLAND na 
legenda da sua estampa 65. Diversas evidências indirectas (v. g. existên
cia de jovens) faziam crer, de facto, que o peneireiro-cinzento podia, irregu
larmente ou não , nidificar em Portugal. Em certa medida o enigma tem 
permanecido, de resto, noutro aspecto que se me afigura fundamental: 
de se saber, na realidade, se o peneireiro-cinzento se reproduz efectivamente em 
Portugal, ou se, pelo contrário, a produção de ovos inférteis não será uma 
condição bastante frequente. 

Se chamamos a atenção para o trabalho de TAIT não é de modo nenhum 
para desluzir o belo artigo de E NGLAND, mas sim para não esquecermos um 
inglês cuja obra ornitológica (feita inteiramente em Portugal) enriquece a 
nossa cultura. 

* 

Mais adiante registamos as capturas e observações de campo, ainda iné
ditas, feitas nos últimos anos em Portugal. Nos Quadros J e II reunimos 
sucintamente o que se conhece sobre a espécie em Portugal, incluindo as novas 
capturas e observações. Os dados que constam nas etiquetas dos espécimes 
coleccionados são referidos tal como se encontram registados. 

6 - REFERlôNCIAS À OCORRlôNCIA EM ESPANHA 

Em Espanha o peneIreIro-cinzento foi assinalado por diversas vezes 
desde há muitos anos, pelo menos desde 1865. Os ornitologistas espanhois 
e estrangeiros têm-no considerado de aparecimento acidental, mas são neces
sários novos dados para esclarecer o status desta ave no país vizinho. 

LLETGET (1945) numa breve referência cita-o para Sevilha (Lord LILFORD), 
acrescentando que foi obtido duas vezes na província de Salamanca. (LLO
RÉNS) e que em Tuy (Pontevedra) foi observado por TAIT. MOUNTFORT 
(1958) afirma que o peneireiro-cinzento é raro no Coto Doiíana. Mais 
recentemente BERNlS (1961) publica uma nota na qual, além de dar notícia 
de duas observações inéditas no Centro de Espanha (prov. de Madrid e de 
To ledo, em 1955), apresenta uma lista de localidades (com referências aos auto
res e datas respectivas) onde foi observada a espécie no país vizinho, desde 
1865. Assim, no sul há citações ou capturas das províncias de Sevilha, Cadiz 
e Granada; do centro do país conhecem-se citações ou capturas de Salamanca, 
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Madrid, Ciudad Real e Talavera de la Reina (prov. de Toledo), incluindo 
nestas as duas capturas inéditas que refere. Para o autor espanholo slatus 
de E. c. caeru/eus na Península Ibérica é «algo intrigante». Acrescenta que 
perante os dados conhecidos colhe-se a impressão de que só «muy esporádicas 
parejas» é que criam na metade ocidental da PeIÚnsula, e especialmente em 
Portugal. Apesar de o autor crer que só raros casais é que nidificariam na 
Península, manifesta a opinião de que O aparecimento da espécie em Espanha, 
se é, sem dúvida, acidental, parece, todavia, não ser tão raro como antes julgava. 
É possível que existam, mas não os conhecemos, dados publicado onde se 
revelem capturas ou observações feitas no Algarve, ainda que BERNIS afirme 
que se conhecem capturas registadas nessa província. No decurso das nume· 
rosas observações que temos efectuado no Algarve nunca vimos qualquer 
indivíduo da espécie em questão, ainda que seja perfeitamente verosímil o seu 
esporádico aparecimento. 

OUVERAS (1963) encontrou ume exemplar na região de Collsacabra (pro
víncia de Barcelona) que fotografou vivo. É esta a primeira citação para 
a Catalunha. É curioso assinalar que o animal permitiu a aproximação 
do automóvel até cerca de 15-20 m., ponto de onde o observador o fotografou. 
Apenas se assustou quando ouviu o primeiro disparar da máquina fotográfica, 
tendo levantado vôo e fugido quando O autor disparou pela segunda vez 
a câmara. 

7 - CAPTURAS E OBSERVAÇÕES INÉDITAS EM PORTUGAL 

Os dados relativos aos exemplares existentes nas colecções do Museu 
Bocage nunca foram, de nosso conhecimento, referenciados nas publicações 
de maneira completa ou com a necessária exactidão. É útil, portanto, fazê-lo 
com base nas etiquetas respectivas e nos registos originais do Museu . Do 
mesmo modo registámos todos os exemplares actualmente existentes nos 
Museus do Porto e Coimbra, assinalando o que consta nas etiquetas, que, 
como já dissemos, não são sempre conformes aos dados publicados sobre 
esses exemplares. Igualmente damos notícia dos novos exemplares existentes 
nas colecções do Museu Bocage e obtidos respectivamente em 1948, 1949 
e 1965, assim como os dados que lhes dizem respeito. 

A raridade de exemplares e o carácter acidental das capturas confere 
a estas últimas aquisições um interesse que é inútil relevar, tanto mais que as 
datas das colheitas (Novembro e Dezembro) contribuem para dar mais sólido 



QUA DR O I 

EXEMPLARES DE E. CAERULEUS DAS COLECÇOES DOS MUSEUS DE ZOOLOGIA DE LISBOA, 
PORTO E COIMBRA 

, 
COMPRIM ENTO I 

LOCALIDADE DATA SEXO DA ASA OUTROS DADOS 

I 
(em milimetros) 

Salvaterra 27jl j1864 
, 

I 9 256 
Muse de Zoologia da Faculdade de Ciências de 
Lisboa. Ex. adulto. Montado. Jrís amarela. 
or. Bivar de Sousa . 

--- - - I- -
Idem 

Águas 
Exemplar referenciado no catá logo anligo 

de Moura sem indicação 

I 
l iS - do Museu, mas não exist i{lrlo há muito anos 

nas colecções 

- -- I - - ------ - ----

Idem 
Alentejo ?jl j1880 1 9 264 Ex. adulto. Montado. Or. João Machado . 

--
Idem 

Argalé (Torrão) I3jXlj l948 1 9 255 Ex. jovem. Pele. lris castanha. Papo : 1 rato. 
Coi.: Pedro Marques 

--- ---
Idem 

Canha (Vendas Novas) 27jXlj l949 1 Ó' 256 Ex. adulto. Pele. l ris vermelha . Papo: 2 ratos. 

Coi.: Pedro Marques 

- _._- - - --- - - -- - - -

Idem 
Mata do Duque (junto à recta 20jXll j l965 1 9 253 Ex. adulto . Pele. Iris vermelha. Papo: penas 

de Pegões) e ossos (calhandra). Or.: Gil Ferraz de Carvalho 
- - - -- - - -- --

Museu de Zoologia da Fac. de Ciências do 
Ribatejo ?/Vll j I903 sem indicação 270 Porto. Ex. adulto. Montado. Deve tratar·se. 

talvez , de um d' (l) 
-- ---

Idem 
Ribatejo '!jVl j I902 sem indicação 162 Ex. jovem. Montado 

- -- .- -

Sem indicação sem indicação sem indicação 
Museu de Zoologia da Faculdade de Ciências 

269 de Coimbra. Ex. adulto. Montado 

! 

I 
Idem 

Couço ?jX II j1888 sem indicação 267 Ex. adulto. Montado. Of.: Arthur Rovisco 
Garcia 

-
Idem 

Couço ?jXll j1888 indicação 268 
Ex. adulto. Montado. Of. : Arthur Rov isco 

sem 
Garcia 

(1) É provàvelmente um d . Com efeito NOBRE 0903·04) refere·se ao único exemplar existente no Museu de Zoologia do 
Porto com os seguintes dados : «d - Ribatejo, Julho 1903. Sr. António F. F. Mendes». Trata·se, como tudo leva a crer, do mesmo 
exemplar que actualmente lá existe com a mesma data e localidade registados na etiqueta. É algo estranho, todavia, Que NOBRE 

não aluda aos dois exemplares jovens de 1902 enviados nesta data segundo TAIT (1924) para o Museu do Porto; o único que 
c~iste actualmente no Museu do Porto é, com toda a certeza, de Alcochete como refere TAlT (v. texto, p. 88). 
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apoio à ideia de que o peneireiro-cinzento existe todo o ano em Portugal, 
pelo menos parte da limitada população que habita entre nós. 

Todos estes exemplares, antigos e recentes, e respectivas referências 
estão reunidos no Quadro I. Além dos sete antigos exemplares existentes nos 
Museus do País, de que o mais recente data de 1903, a lista foi acrescida de 
novoS exemplares. Registamos também dados relativos ao comprimento 
da asa de todos os exemplares coleccionados nos museus de zoologia de 
Lisboa, Porto e Coimbra. Vários autores têm publicado os resultados desta 
medida ; reunimo-los no quadro seguinte, juntamente com os nossos e 
incluindo também os dos espécimes africanos (Angola) existentes nas colecções 
do Museu Bocage. 

ALG UNS DADOS SOBRE O COMPRIMENTO DA ASA DE E. c. caeruleus 

Desfontaincs (1787) ea. 263 mm . 
-_. - _ . . - -
Dresser (1871-1881) ea. 295 mm . 

36 indivíduos: 258-283 mm. (a maioria 
Hartert (1914) entre 265 e 280 mm .) 

--
Salomonsen (1953) 12 indivíduos: 260-275 mm. 

Géroudet (1965) 257-283 mm. 

Exemplares portugueses 
rCol. Museus Zool. Lisboa (Bocage), 9 indivíduos: 253-270 mm. 
Porto e Coimbra] 

._--
Exemplares de Angola (Museu Bocage) 8 indivíduos: 255-274 mm . 

No Quadro II registam-se, além das capturas e observações que cons
tam na bibliografia, outras observações inéditas feitas em Janeiro, Maio 
e Setembro em diversos locais do País. Entre todas, merece uma referência 
especial a observação de um casal na Bemposta (Abrantes) feita por M. D . 
ENGLAND e pelo Doutor R. O. VICENTE quando ambos se deslocaram ao 
mesmo local onde, em Maio de 1963, o primeiro realizou as ob.ervações que 
resumidamente referimos acima. Devemos ao Doutor R. O. VICENTE a infor-
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mação de que o local em questão é na Bemposta (Abrantes), assim como as 
informações que passaremos a expor. 

Nesta segunda exploração empreendida em 15 de Maio de 1964, foi obser
vado um casal noutro ninho, o qual estava igualmente situado num sobreiro 
(a 6 m. do solo) que distava cerca de 50 m do anterior, onde em 1963 ENGLAND 
fez as suas primeiras observações. O ninho de 1964 continha três ovos. 
Mais tarde, em 24 de Junho, o Doutor R. O. VICENTE voltou ao local e verificou 
que o casal havia aparentemente abandonado o ninho, porquanto não viu 
qualquer dos adultos. Fez na ocasião algumas fotografias a cores do ninho, 
com os ovos, na árvore, e quando retirado desta (v. Esl. I e 11). O ninho 
foi-nos oferecido c existe agora ao Museu Bocage. Quanto aos ovos 
foram enviados por intermédio de M. D. ENGLAND para o Museu Britânico, 
onde foram examinados por um ornitologista daquele estabelecimento e em 
seguida analisados na Universidade de Cambridge. Estavam todos inférteis, 
tendo sido encontrados resíduos de pesticidas em concentração muito baixa, 
sendo duvidoso que possam ter sido a causa da mortalidade dos ovos (o que 
também cremos) apesar de não se saber qual a concentração que neste caso 
poderá ser nociva (I). Seria útil saber se continham blastodermes ou embriões 
já formados. Estariam fecundados? Seriam também inférteis os quatro 
ovos de 1963? É de notar que quando O autor inglês abandonou as observa
ções já tinham pelo menos 32 dias de incubação. 

Apesar de Se desconhecer a duração da incubação em Elanus caeruleus, 
(assim como o tempo de estadia dos jovens no ninho) parece-nos legítimo pôr 
em dúvida a fertilidade da primeira postura, (de 1963), visto a incubação, neste 
caso, ultrapassar em geral os tempos de incubação que se conhecem para os rapi
náceos diurnos de pequenas ou médias dimensões (compr. total). Com efeito, 
segundo GÉROUDET (1965), a incubação dura aproximadamente 30 dias para 
as espécies de tamanhos pequenos ou médios (quase nunca ultrapassa esse 
número nas espécies do gen. Falco). A seguinte tabela mostra-nos as dimen
sões (compr. total) e os tempos de incubação para as espécies europeias do 
gen. Falco, apenas para aquelas cujo tamanho é idêntico ou bastante próxi mo 
do de Elanus c. caeruleus. (dados in PETERSON e/ aI., 1962, para o compro 
total; in Géroudet, 1965, para a duração de incubação; ver também MÉNE
GAUX, 1932). 

Admitida a correlação acima referida, parece-nos que o tempo de incuba
ção de E c. caeruleus não deva exceder os trinta dias, sendo portanto de sus-

(1) Resultados comunicados por carta de M. D. ENGLAND ao Doutor R. O. VICENTE 
cm 21·11·65, e que este último amàvelmente nos facultou. 



QUADRO II 

OUTRAS REFERÊNCJAS A CAPTURAS E A OBSERVAÇÕES-DE-CAMPO 

LOCALIDADE DATA SEXO N.' 
OUTROS DADOS DE INDI VÍDUOS 

Observado por W. TATT (1924), (julgou tratar-se 
Junto à fronteira (perto de Tuy) ? ? 2 de E. caeruleus) 

--
Rio Tinto (Porto) 15/1/ J922 6· 1 Exemplar abatido e examinado por W. TAIT (1924) 

-

Capturado. Examinado em Janeiro de 1922 por 
Proximidades do Porto ? ? 1 REIS JÚNIOR (1931) 

-
Marinha Grande ? ? J capturado (eiL por TAIT, 1924) 

- ----- -- -

Entre Santarém e Caldas Observado por H. F. WlTHERBY (dt. por TAIT. 

da Rainha 19/V/l920 ? J J924) 

-

Bemposta (Abrantes) 11/V/ J963 Ó/? 
Casal num ninho Observado por M. D. ENGLAND (1963) 
com 4 ovos 

._. 

Casal num ninho Observado por M. D. ENGLAND e por R. O. 
Bemposta (Abrantes) J 5/V/l 964 Ó/~ com 3 ovos VICENTE (com. pessoal) 

----_._- ._-- -- .. _ -- --- - -

Enviados (?) para o Museu de Coimbra, um cm 
Janeiro c o outro em Julho (v. ref. in TAIT, 

Montargil (Alentejo) ? ? 2 1924). Não existem, porém, neste Museu (v. texto 
na p . 89) 

- --- ._---

Alcochete ?/ IV/l 948 ? 1 Abatido (Freitas Cruz, com. pessoal) 

Entre Porto Alto e Pegões 25/J/ J963 ? I Observado por GIL FERRAZ DE CARVALHO 

-----

Capturado. Enviado para o Museu Britânico 
Serra da Arrábida 18/V/ I900 ? 1 por NASCIMENTO (1931). 

- -

Pinhal do Calhariz (Arrábida) ?/V/J927 ? J Abatido (ref. in NASCIMENTO, 193J) 

----
I 

Pinhal do Calhariz (Arrábida) ?/VJJJ/ 1931 ? 1 Abatido (reL in NASCIMENTO, 1931) 

--- -_.- ---- -

Entre Portel e Évora 26/1X/ J965 ? 2 Observado por G. F. SACARRÃO 
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peitar que os quatro ovos de 1963 (intactos ao fim de 32 dias) estivessem 
também inférteis. O problema exige novas observações e constitui uma ques-

DIMENSÕES E TEMPOS DE INCUBAÇÃO 

ESPÉCIES 
INCUBAÇÃO 

COM PR . TOTAL NOME VULGAR 
EM DIAS 

Falco subbuteo 30-35 cm . 28 ralcão-tagarole 
-

Falco columbarius 26-32 cm. 28/32 esmeril hão 
- - - - - - -

Falco naumanni 30 cm . 28(?) peneireiro-de-dorso-liso 

Falco tinmmculus 34 cm. 30 peneireiro-dc-dorso-malhado 

Falco eleonorae 37 cm . 28 -

- - ---
Falco vespertinus 30 cm . 22/23 -

32 cm. 
ElanU!!: caerulell.ç (31 a 36 cm. sego ? peneireiro-cinzento 

Géroudet) 

tão de interesse para o eSludo da biologia da pequena população portu
guesa desta espécie. 



PARTE III 

8 - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES SOBRE O STATUS 

DE E. C. CAERULEUS EM PORTUGAL 

Tudo leva a crer que na metade sul de Portugal existe uma população 
limitada de E. c. caeru/eus que parece concentrar~se sobretudo nas vastas 
planícies do Tejo e em menor número, talvez, nas largas planícies alentejanas. 

Sedentarismo: - As capturas e observações efectuadas em Portugal 
referem-se a um total de 25 exemplares, não se incluindo neste número 3 exem
plares de identificação ou existência duvidosa (v. legenda da fig. I). Regis
tam-se novas localidades (Argalé, Canha, Mata do Duque, Porto Alto-Pegões, 
Portel-Évora). Como se pode verificar nos Quadros I e II, as capturas e 
observações respeitam a quase todos os meses do ano (exceptuam-se apenas 
Fevereiro e Março). Pelo menos 10 indivíduos foram capturados ou assina
lados nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro. Estes factos, e também 
a existência de dois indivíduos jovens (um de Alcochete, retirado do ninho, 
e o outro de Argalé), (I) permitem concluir que pelo menos uma parte da 
população portuguesa deve ser sedentária (v. pág. 101). Conhecido, como é, 
o carácter intermitente e errático da distribuição da espécie, mesmo dentro dos 

(1) Além de outro também de Alcochete, mas perdido (v. pág. 88). 

FIG. I - Elanus caeruleus caerulells (DESFONTAINES), Loçalização das capturas e obser
vaçOes-de-campo feitas em Portugal desde 1864. (v. Quadros I e II) 

O - capturas Ó. - exemplares unicamente obseryados I - Junto à fronteira (perto de 
Tuy) 2/3 - Arredores do Porto 4 - Marinha Grande 5 - Entre Santarém c Caldas da 
Rainha 6 - Bemposta (Abrantes) 7 - Montargil 8 - eouÇo 9 - Salvaterra 
10 - Mata do Duque 11 - Alcochete 12 - Entre Porto Alto e Pegões 13 - Canha 
(Vendas Novas) 14 - Águas de Moura 15 - Serra da Arrábida 16 - Argalé (Torrão) 

17 - Entre Portel e Évora 
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seus limites geográficos normais, não podemos, porém. saber se o sedenta
rismo será permanente 0ll: transitório. 

Reprodução: - Os dados relativos à nidificação tão lucidamente expos
tos por ENGLAND não provam, porém, por si sós, que o peneireiro-cinzento se 
reproduz regularmente em Portugal, nem tampouco, se o fizesse. que toda a 
população seja residente todo o ano. Que a reprodução possa revestir um 
carácter esporádico não é contudo de surpreender porque este mesmo aspecto 
foi assinalado noutras regiões fora da Europa (cf. por exemplo Voous, op. cit.). 
Por outro lado, os ovos encontrados em 1964 eram inférteis e subsiste a sus
peita, como referimos, de que o mesmo possa ter acontecido com os da pos
tura de 1963, feita precisamente no mesmo local. Admitindo, como parece 
legítimo, que os resíduos de substâncias tóxicas, postos em evidência nos pri
meiros, não sejam suficientes para causar mortalidade, pode perguntar-se se 
não estariamos em presença de ensaios frustrados de reprodução. ENGLAND, 

por exemplo, refere q ue em 1944 HENRY COVERLEY encontrou dois casais 
a nidificarem perto da mesma área (distante apenas 16 Km.), acrescentando 
que um deles, pelo menos, não teve êxito. Não queremos dizer que não haja 
reproduções efectivas da parte de alguns casais: há algumas evidências indi
rectas deste facto, como sejam a existência de jovens, um deles de Alcochete 
retirado do ninho, e tendo as asas incompletamente desenvolvidas e bem assim 
certas referências locais de se terem capturado jovens para alimentação. 
BERNIs (1961) deve ter razão quando escreveu que há a impressão de que só 
alguns casais é que esporàdicamente criam na metade ocidental da Península, 
especialmente em Portugal. Por nosso lado cremos igualmente que a criação 
do peneireiro-cinzento é irregular e que tem sido esta a situação hà muitos anos. 

Pressão da Caça: - Além de existirem elementos residentes, julgamos 
que deve haver um fluxo migrador de indivíduos africanos, movimentos por 
certo irregulares e efectuando-se provàvelrncntc nos dois sentidos. ENGLAND 

(1963) encarou esta possibilidade, c Voous (1960) já a considerara antes ao 
dizer q ue o peneireiro-cinzento é, na Europa, um dos' raros migrantes prove
nientes de África. Em nossa opinião, porém, a pressão da caça, a perseguição 
intensiva aos chamados «nocivos», a pilhagem de ovos e de jovens, assim como 
a ausência absoluta de medidas de protecção aos rapináceos, já teriam com cer
teza eliminado definitivamente em Portugal a pequena população da espécie 
- se ela fosse na realidade constituida por indivíduos exclusivamente sedentários. 

Elanus caeruleus foi sempre considerado como uma ave «muito rara», 
em Portugal. Há 98 anos Bocage afirmava, (cil. SMITH, 1868) a propósito 
do exemplar de Salvaterra, de 1864, que era este o único expécime conhecido 
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como tendo ocorrido em Portugal. Desde então, em toda a bibliografia 
concernente ao nosso país, se tem afirmado que se trata de uma espécie bastante 
rara em Portugal. Mas não é de modo nenhum crível, repetimos, que a 
crescente destruição de rapináceos (costume frequente entre nós, onde é 
voz corrente que todos os rapináceos são nocivos), não tivesse aniquilado 
uma população numericamente pobre e exclusivamente sedentária. Por 
outro lado também não nos parece provável que indivíduos que vagueiam 
para o norte da península e mesmo, por vezes, para outros países do Norte da 
Europa, provenham apenas de uma magra população residente no sudoeste 
da Península Ibérica. lmpõe~se. portanto, ao espírito, a existência de movimen~ 
tos irregulares oriundos de África (tanto mais que têm sido assinalados indi
víduos na Itália e na Grécia), possivelmente através do Estreito de Gibraltar, 
região de passagem pela qual os rapináceos mostram uma preferência que é 
bem conhecida. No noroeste africano estaria a espécie ausente, (cf. K. SMITH, 

1965), facto que, dado o carácter errático da sua distribuição, não deve tradu
zir uma situação estável. 

Movimentos: - No Norte de África existe uma certa concentração popu~ 
lacional de E. c. caru/eus e a população portuguesa desta ave surge-nos como 
o seu natural prolongamento. Apesar da descontinuidade geográfica, a con
tinuidade entre as populações norte-africana e portuguesa manter-se-ia à 
custa de um fluxo migrador irregular. É curioso notar que, conforme refere 
GÉROUDET (I 965), o peneireiro-cinzento reproduz-se em número bastante 
reduzido nas zonas litorais da Tunisia, Argélia e Marrocos. É legítimo rela
cionar este facto com o aparente carácter esporádico da sua reprodução em 
Portugal, que seria como que o agravamento de uma situação já existente nas 
regiões litorais norte~africanas. 

Em todas as partes da área de distribuição da espécie a criação tem um 
carácter errático, sendo a sua distribuição igualmente irregular, de modo que, 
sedentário nuns pontos, nomada noutros, ocorre bruscamente em regiões para 
voltar a desaparecer passado algum tempo (cf. VAURIE, e Voous, op. cit.). 
Este aspecto caprichoso da fixação e da reprodução parece atingir na Peninsula 
Ibérica um carácter extremo. A população ibérica, particularmente a por~ 
tuguesa. seria então constituida por indivíduos sedentários (temporàriamente?) 
de mistura com outros provenientes de África, com ensaios de nidificação e 
de reprodução em parte frustrados. Esta coexistência provável de indivíduos 
sedentários e indivíduos resultantes de movimentos irregulares Penín
sula ~ África, comportando, assim, fases de diferente densidade populacional, 
poderia explicar o carácter enigmático da população peninsular, em especial 
da que habita a metade sul do nosso Pais. 
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Raridade: - Suspeitamos também que o peneireiro-cinzento não seja tão 
raro entre nós como se tem julgado (I). Sem dllvida que se trata de uma 
população numericamente limitada. Cremos, porém, que explorações mais 
intensivas e regulares revelarão uma maior frequência de indivíduos. Deve 
haver flutuações mais ou menos espaçadas no tempo no que respeita ao número 
de indi víduos, sendo por isso pouco significativa a afirmação de que se encontra 
em grave declínio numérico, situação que, segundo ENGLAND ( 1963), se teria 
agravado nos últ imos vinte anos. Porém, não existem dados de con
fiança que apoiem esta asserção. A verdade é que já no século passado a 
espécie era considerada «muito rara» em Portugal, facto que nos parece 
apoiar a ideia de haver um fluxo de migrantes arricanos que garantem a 
existência desta população limitada. Na sua ausência é difícil compreen
der como é que a pressão da caça e outros factores de destruição, que 
têm vindo a aumentar, não teriam eliminado uma pequena população intei
ramente sedentária. 

Os há bitos crepusculares (matutinos e vesperais) do peneireiro-cinzento, 
e o seu comportamento especial, que o torna deficilmente perceptível na área 
de nidificação, podem, em certa medida, explicar a raridade das capturas e de 
observações-de-campo. De resto, as designadas <{raridades» da nossa fauna 
podem ter múltiplos significados que só a extensão e a profundidade das 
observações dirão qual a natureza, se não mesmo o infundado do epíteto na 
expressão que vulgarmente lhe é atri buído na bibliografia portuguesa 
(v. SACARRÃO, 1962). 

Mesmo em Espanha, O peneireiro-cinzento não parece ser tão TaTO como se 
tem julgado (v. B ERNIS, 196 1). É indispensável, todavia, submetê-lo a um regime 
de protecção rigorosa, mesmo que não esteja numericamente em constante 
declínio, ° que é duvidoso e de resto difícil de apreciar, dada a irregularidade 
característica dos seus movimentos geográficos. Contudo, a perseguição 
permanente, ali ada às condições ecológicas provavelmente desfavoráveis, por 

(1) Um exemplo edificante é o da abetarda (Ot;s tarda) que recentemente se verificou 
ser mais abundante do que se pensava (com um acréscimo provável nos últimos anos), 
sendo difícil encontrar na Europa uma região onde a espécie em questão seja mais fàcil
mente accesivel à observação do que entre nós, conforme dados publicados recentemente 
por ENGLAND e PEACH (1966). Por nosso lado, já haviamos recomendado a sua protec
ção em Portugal , com interdição completa ou fortemente coarctada da sua caça, em regime 
de prolecção especial (v. SACARRÀO, 1963, 1964). Os quantitativos numéricos devem ser 
flutuantes e cm média relativamente baixos, de modo que a abetarda, ameaçada, como está, 
pela pressão da caça e por outros factores, necessita de ser colocada sob a protecção espe
cial da lei . 
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se tratar de uma população marginal localizada (v. a seguir), impõem um regime 
de protecção (I). 

População marginal: - A população ibérica de E. c. caeruleus, e em 
especial a de Portugal, apresenta-se-nos, do ponto de vista geográfico, como 
uma população marginal ou periférica, constituindo na Europa como que 
uma «testa~de~ponte», um prolongamento da população africana, com a qual 
provàvelmente mantém continuidade (movimentos de indivíduos nos dois 
sentidos). Muitas populações marginais, dos limites da área de distribuição 
da respectiva espécie, oferecem certas particularidades de muito interesse (2). 
Parece-nos, por isso, legítimo ensaiar uma relacionação destes aspectos 
com as características da população do peneireiro-cinzento no sudoeste da 
Penlnsula Ibérica. 

Sabe-se que as alterações anuais ou seculares do clima provocam expan
sões ou recuos das fronteiras geográficas das espécies. Conhecem-se dados 
positivos de que houve uma melhoria geral do clima na Europa durante a 
primeira metado deste século, de modo que numerosas espécies de aves e de 
outros animais estenderam as suas áreas normais de distribuição para o Norte. 
Para mais, muitas das actuais populações localizadas periféricas (total ou 
parcialmente isolados por barreiras geográficas) devem ser o resultado de 
primitivos alargamentos das áreas de distribuição das espécies respectivas em 
épocas de clima favorável a essas expansões. Terá sido esta uma das causas 
da fixação da população de E. c. caeruleus no sudoeste da Península Ibérica? 

Por outro lado há outros aspectos característicos das populações mar
ginais que podem tcr interesse como base para orientar observações futuras 
sobre o status do peneireiro-cinzento em Portuga1. Essas características são, 
na essência, as seguintes (2). 

Para além da fronteira que delimita a área de distribuição de uma espécie 
as condições do ambiente são, em geral, fortemente adversas, impedindo a 

(1) Já nos referimos noutras publicações à urgência de colocar o peneireiro-cinzento 
sob regime especial de protecção (ver SACARRÃO 1961, p. 4 ; 1963, p. 104), assim como outras 
espécies de rapináceos. Tal como acontece com o peneireiro-cinzento, algumas aves de 
rapina existem entre nós em quantitativos tão escassos que é ridlculo proclamá-las «nocivas}). 

O regime alimentar das aves de rapina t , como se sabe, um factor de equil1-
brio nas teias alimentares já bastante desorganizadas da nossa fauna terrestre. Sobre a 
necessidade de proteger o peneireiro-cinzcnto e as aves de rapina, assim como para 
outros aspectos da conservação da nossa fauna , ver SACARRÃO 1959 a, b,1961, 1963, 1964 
e outros passos sobre o mesmo tema dados à estampa nas «Publicaçõcs da Liga para a 
Protecção da Natureza». 

(2) v. dados em MAYR (1963). 
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fixação de indivíduos e a sua reprodução efectiva, se bem que possa haver 
incursões em grande número (de aves, por exemplo). Estes indivíduos, todavia, 
não conseguem estabelecer-se com certa permanência; provêm, quase sempre, 
das áreas centrais onde o excedente demográfico favorece o nomadismo e os 
movimentos para além das fronteiras da área normal de distribuição. 

As fronteiras das espécies oscilam, portanto, em correlação com as flu
tuações climáticas, retraindo-se ou expandindo-se, mas são, na essência, linhas 
dinâmicamente estáveis onde as condições ecológico-climáticas estão bastante 
próximas do limite tolerável pelas populações. É em grande parte por esta 
razão que nas regiões fronteiriças das espécies os factores ecológicos são em 
geral desfavoráveis em relação às condições ambientes em que vivem as popula
ções mais centrais. A densidade populacional na periferia é fraca e sujeita 
a oscilações numéricas por vezes drásticas; e nestas regiões marginais a selec
ção natural apresenta-se rigorosa existindo uma competição constante entre a 
capacidade de reprodução e a mortalidade devida às condições desfavoráveis 
do ambiente. 

As populações centrais, pelo contrário, podem explorar uma vasta escala 
de oportunidades ecológicas, o que não acontece sob as condições desfavo
ráveis da periferia geográfica da espécie onde essas oportunidades ficam brus
camente reduzidas, estabelecendo-se um desequilíbrio mais ou menos precário 
no binómio população-ambiente. 

Há de facto grandes diferenças entre as regiões marginais e centrais da 
área de distribuição de uma espécie. O fundo genético básico da espécie 
atinge (, máximo equilíbrio com o ambiente nas áreas centrais, situação que 
diminui progressiavmente para a periferia, onde atinge os valores minimos, 
e onde esse fundo genético já não se ajusta tão bem às condições fronteiriças 
adversas. 

l Podem estas características e propriedades dos populações marginais 
aplicar-se, pelo menos em parte, à população peninsular de Elanus c. caeru
leus, nomeadamente no que respeita à sua fraca ocorrência, às variações da 
densidade populacional, à sua provável instabilidade como população residente 
e às dificuldades da sua reprodução efectiva? Não nos parece improvável 
que assim seja, pelo menos para certos aspectos, mas só futuras observações 
poderão responder fundamentadamente à questão. 
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SUMMARY 

I - The Author presents some new data resulting from captures and field 
observations made in Portugal on the small Black-winged Kite popu
lation which inhabits this country (see Map, fig. I ; and Tables J, II). 

2 - Hc makes a criticai review or the bibliography concerning the status 
of this somewhat rare bird in Portugal. He has also examined ali the 
exhisting specimens in the Portuguese zoological museums. 

3 - The Black-wingcd Kite is probably less rare in Portugal as has been 
thought to be (the sarne conclusion seems to hold for Spain). ln the 
Author's opinion the increasing hunting pressure would probabJy have 
alrcady caused the extinction of this small popuJation were it not for 
more or less continuai arrivals to the Iberian Peninsula of individuais 
from North Africa. There are some indications that the Blàck-win
ged kite had already been considered in Portugal a very uncommon 
bird on the second half of XIX century (the first specimen was cap
tured in 1864). 

4 - This small population is probably composed by resident individuaIs 
and by others coming irregularly from North Arriea (via South of 
Spain ?). It has also been suggested that the reproduetion seems to be 
somewhat sporadie. with some unsuecessful essays (infertile eggs, etc.). 

5 - Although the available data are still poor, it is legitimate to wonder 
whether these features (Iow population density, partial isolation, diffi
eulties of effeetive breeding) have not been due to the fact that the 
Iberian population of the Black-winge Kite is a peripheral population, 
subject to marginal (unfavourable) environmental eonditions. 
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Arquivos do Museu Bocage (2. u série), vol. I. G. F. SACAR RÃO - EST. [ 

Bemposta (Abrantes). Ninho de E/anus c. caeru/eus num sobreiro, com 3 ovos. 
(Junho de 1964) 

Folo Dr. R. O. Vicente 



Arquivos do Museu Bocage (2. a série), vol. I. G. F. SACARRÃO - EST. II 

Bcmposta (Abrantes) - O mesmo ninho retirado da árvore. 

(Junho de 1964) 

Foto: Dr. R. O. Vicente 
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