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Há mais 
cegonhas 
e ja nao migram 
para Africa 

ESTUDO Biólogos colocaram 
GPS nas aves para lhes 
conhecerem os hábitos. 
E descobriram que elas 
comem nos aterros e lixeiras 

A cegonha-branca (Ciconiaciconia) 
chegou a estar em declínio em Por-
tugal nos anos 70 e 80, mas isso já lá 
vai. Desde então, a sua população 
aumentou 10 vezes, de 1187 aves, em 
1995, para 14 mil, que além disso se 
tomaram residentes-deixaram de 
passar o inverno emÁfrica. As altera-
ções climáticas estarão a dar uma 
ajuda, mas o essencial é que a cego-
nha-branca encontrou uma estraté-
gia infalível para prosperar: vai às li-
xeiras e aos aterros buscar alimento. 

Havia observações esporádicas 
que apontavam neste sentido, mas 
um estudo publicado hoje por in-
vestigadores portugueses e britâni-
cos na revista Movement Ecology 
veio confirmar, depois de dois anos 
de avaliações sistemáticas, que é isso 
que estáa acontecer. 

Para chegar a esta conclusão, a 
equipa liderada pela bióloga Aldina 
Franco, da universidade britânica de 
East Anglia, colocou pequenos equi-
pamentos de GPS em 48 cegonhas-
brancas em várias regiões do Alente-
jo e do Algarve, e seguiu-as durante 
vários meses. 

"Descobrimos que os aterros per-
mitem que as aves usem os ninhos 
ao longo do ano, o que é um com-
portamento completamente novo, 
surgido muito recentemente", expli-
caAldina Franco, citada num comu-
nicado da sua universidade "Esta es-
tratégia dá às cegonhas residentes a 
oportunidade de escolherem os ni-
nhos mais bem localizados (em rela-
ção aos locais onde se alimentam) e 
de iniciarem mais cedo a reprodu-
ção", sublinha. As observações da 
equipa, que incluiu investigadores 
da Universidade de Lisboa, permiti-
ram verificar que as cegonhas che-
gam a fazer viagens de ida e volta, en-
tre o ninho e o aterro da região onde 
estão instaladas, da ordem dos cem 
quilómetros, para ali buscarem ali-
mento durante os meses de inverno. 
Na época de reprodução, as viagens 
encurtam para metade. "São distân-
cias bastante maiores do que supú-
nhamos", garante Aldina Franco. 

Mas se esta é uma história de su-
cesso na conservação, já nova incer-
teza se levanta no horizonte: as no-
vas diretivas europeias vão impor o 
fim dos aterros a céu aberto. "As ce-
gonhas vão ter de procurar uma al-
ternativa para se alimentarem no in-
verno, o que pode vir a ter um im-
pacto importante", antecipa a 
bióloga. Os estudos, depois, dirão. 
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