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o PROBLEMA DO PARDAL NOS ACORES II 

o CASO DA ILHA TERCEIRA Pe/o Eng.o Tee.o Agr.o Duarte Furtado 

o caso da ilha Terceira neste momenta 
mostra-se bastante diferente do de S. Mi
guel, uma vez que esta ilha j8 esta colo
nizada. 

Um levantamento efectuado em Fevereiro 
de 1978, pennitiu-nos observar como as 
popula¢es de pardais podem saturar 0 

meio. 
Contamos os pardais durante uma sema

na, em bora 0 mau tempo que se fazia sentir 

(chuva e vento forte) nao nos favoreceu a 
()bte~o de dados precisos, razao pela 
qual 0 numero estimado de pardais obser
vados em cada zona foi obtido em fu~o de 
cada hora de observayao. 

As contagens foram feitas a pe e a velo
dade de 5 a 6 Km por' hora com dois 
observadores. Numerosas obserVa¢es 50-

bre 0 terreno Pennitiu-nos desenhar a carta 
de repartiyao para a ilha Tercaira. 

Os pardais localizam-se nas zonas urba
nizadas estando a sua densidade directa
mente ligada a superflcie das culturas. Ape
sar do sedentarismo e gregarismo desta 
especie, cremos que 0 mas de Fevereiro 
nao nos parece 0 mais indicado nem 0 ideal 
para se efectuar estas contagens, uma vez 
que as aves desloeam-se durante 0 dia para 
os terrenos cultivados a proeura de alimen
to, terrenos estes que se situam sempre 
muito pr6ximos dos cantros urbanizados. 
Por conseguinte, 0 perlodo mais indicado 
seria 0 de Maio/Junno, durante a apoca de 
nidifica<;:ao. 

Os numeros obtidos nao sao mais do que 
um valor relativo e, apesar da dificuldade de 
contagens nas ruas ladeadas de casas ge
ralmente com quintais, sao subestimados e 
penn item-nos algumas conclusOes: 

As diferentes aldeias por n6s prospecta
das mostram um numero comparavel de 
pardais, 0 que nos faz pensar que 0 meio 
est a completamente saturado, pois basta di
zer que encontramos entre 400 e 470 par
daislhora. Certas zonas sao mais ricas do 
que outras, 0 que pOem em causa a pre
sen<;:a do pardal. (Por exemplo, a costa nor
te e menos rica do que a costa sui e portanto 
a presen<;:a a menor). 

o pardal esla pois mais bem representa
do nas zonas fortemente urbanizadas 0 que 
mostra 0 caracter domastico desta especie, 
caracter este que esta bem posto em evi
dancia na estrategia de colonizayao da ilhe 
de S. Miguel. 

T ACTICA DE LUT A 

1) - 0 problema do pardal nos A90res, 
loi reportado pelos agricultores (?) e 
tomado como uma ave-praga, sendo 
mais tarde reconhecido oficialmen
te. 

2) - Eo necessario saber-se a importancia 
real do rrejuizo, se a 0 rata ou 0 

coelho. 
Quantifica<;:ao (avaliar 0 nivel econ6-
mico do prejuizo). 

2 a) Constante vigilflncia sobre 0 

nlvel da populayao. 
3) - Numa detenninada zona (granlvora) 

poder-se-a excluir 0 pardal, usando 
qualquer meio posslvel (pesticida, 
tiro, barulho, etc.). A<;:ores, ecossis
tema fragil, zona fechada, regresso 
dos jovens. 

4) - Substituiyao cia cultura (no campo e 
no ano) 
no campo - fazer cultura de altitude 
(fora da zona habitacional) 
no ano - fazer a cultura durante a 
apoca de nidificayao cultura - ervi
Ihalfeijao 

5) - Aproximadamente 0 anterior: 
Mudan<;:a agricola (trigo pelas pas
tagens) nao se pode realizar devido 
a economia mundlal (por exemplo a 
beterraba, podendo dum momento 
para 0 ou1ro acontecer 0 mesmo ao 
ananaz) 

6) - Barulho controlado 
Espantador ou vigilflncia de praga 
Espantalhos 
Saber 0 perlodo 

T er em conta que 0 pardal 
habitua-se muito rapidamente 

7) - E possivel para as culturas peque
nas (quintais) e culturas muito renta
veis (hectares). Se a desejavel e 
com motivayao, entao ha que aplicar 
imediatamente a estrategia. 
Redes 
Protecyao varia 

8) - Manter 0 nlvel populacional nao 
prejudicial economicamente. Neces
sArio e urgente conhecer este nl
vel. 

9) - Extremlnio. Imposslvel actualmente 
ao arquipelago e em qualquer outra 
parte do mundo. 
Note-se poram, que as ilhas das Flo-

res e Corvo nao t6m pardal (pekl 
menos ata AGO/1979) sendo neces
sarlo e urgente uma barreira sanita
ria. 

1 ) - Oispendioso. Dura muito tempo. Nao 
sao selectivos (ter culdado com os 
Insectivores) 
AstUcia: nao ha tilctlca apropriacla 
mudarl<;:a de vez em quando 

2) - Ninhos artlficiais. Permitem um c0-

nhecimento biol6gico fundamental 
para ser encontrada.nova estrategia 
de luta, podendo ser u1ilizados para 
se conseguir um limite do nlvel po
pulacional. 
Tapar os buracos a nlvel 
populacional 

batimentos publicos, palmeiras 
casas de habitayao, igrejas, 
fAbricas e ou1ras 

Cismo - reconstruyao 
Construyao de novas casas 
T elhas mestras e partes laterais do 
telhado, chumbadas 
Guamecimento de casas 
Cargas e descargas nos portos 

2b) - Trabalha-se presentemente sobre 
os esterelizantes especlficos e so
bre doen~ transmitidas at raves 
do virus tamb9m especlficos, mas 
nada se sabe. 

3) - Vertebrado superior que a, existlndo 
conjuntamente com 0 homem (0 ho
mem tem de saber viver com 0 

pardal e nao 0 pardal com 0 homem) 
nao existe pestlcida especlfico, cor
rendo-se portanto 0 risco de dizlmar 
toda a restante avifauna (incluindo 
as galinhas) pelo que nao a acon
selhavel, e nonnalmente as casas 
produ1oras de pesticidas dizem NAo. 
Nos Estados Unidos e Europa tudo 
foi proibido no que diz respeito a 
pesticidas. 

Instituto Universitario dos A~ores 
CONTAGENS DE PARDAIS (Passer domestlcus) SOBRE A 
ILHA TERCEIRA 

Localidades N.o de indivl- Correspondilncia 
duos p/hora sobre 0 mapa 

Suburbio da cidade 765 A 
Angra do Heroismo 
Angra do Heroismo 354 B 
Ribeirinha 123 C 
Feteira 58 0 
Sao Sebastiao - Freguesia 478 E 
Sao Sebastiao - Campo 400 F 

Vila da Praia 510 G 
Biscoitos 240 H 
Altares 420 I 
Santa Barbara - Freguesia 400 J 

Santa Barbara - Campo 240 K 

Nossa Senhora do Pilar 471 L 

(Conclul na 7 8 paglna) 



JULHO DE 1980 

Problema do 
Pardal nos 
A~ores II 
(Conclusao da 4 ," pagina) 

PAGINA 7 

Tendo em conta a epoca das observa
¢es, estes numeros sao fortemenle subes
limados, mas dao bem conta da importancia 
do pardal , a outros numeros mostrarao 0 

seu impacto sabra a economia agricola 
desta ilha. 

A sua densidade esla direclamente ligada 
a das culluras. 
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