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Alta tecnologia desvenda
mistérios das viagens
transatlânticas
da freira-da-madeira
Um estudo inédito feito com recurso a miniGPS
de última geração mostra que esta espécie segue
viagem, entre oito e dez dias, até ao Canadá.

Uma investigação realizada por in-
vestigadores da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lis-
boa em colaboração com o Institu-
to das Florestas e Conservação da
Natureza (IFCN), no âmbito dos

projetos 'OceanWebs' e 'Ocean-

Tree', desvendou feitos admiráveis
sobre as viagens da freira-da-ma-
deira, uma das duas espécies de

aves marinhas com uma área de

nidificação restrita ao maciço



montanhoso oriental da Madeira.
Os resultados preliminares deste

estudo, a que o Económico Madeira
teve acesso, revelaram, por exem-

plo, que esta espécie segue viagem,
durante oito a dez dias, para se ali-
mentar ao longo de uma rota que
pode chegar à região adjacente aos

Grandes Bancos, no Canadá.
A freira-da-madeira é uma ave

marinha pelágica, endémica da
ilha e uma das aves marinhas mais
raras do mundo. Esteve considera-
da extinta até aos finais da década

de 1960. Atualmente, a população
mundial é de apenas 65 a 80 casais

e nidifica em pequenos patamares
acima dos 1.600 metros de altitu-
de, localizados entre o Pico do
Areeiro e o Pico Ruivo.

"Este estudo, que contou com a

participação de várias entidades e

individualidades madeirenses,
como o dr. Frank Zino, revela que
esta espécie faz viagens de alimen-

tação transoceânicas absolutamen-

te admiráveis para uma ave de tão

pequeno porte, com 220 gramas",
refere Paulo Oliveira, vice-presi-
dentedolFCN.

A Madeira é conhecida em todo
o mundo pelo património natural

riquíssimo que inclui duas aves
marinhas endémicas: a freira-do-

-bugio e a freira-da-madeira. As

A freira-da-madeira
foi considerada
extinta até aos finais
da década de 1960.
Atualmente,
a população mundial
é de apenas 65 a 80
casais que nidificam

apenas na ilha
duas espécies nidificam, respetiva-
mente, no topo do Bugio e nas es-

carpas do Pico do Areeiro, "locais

paradoxais" para aves do alto-mar.
"Elas nidificam no topo das ilhas

às quais voltam apenas à noite e

têm no mar profundo o seu habitat

preferencial de alimentação", ex-
plica o biólogo Paulo Oliveira.

A singularidade destes animais
tem captado as atenções de biólogos
e observadores. Mais recentemente,
com o avançar da tecnologia, a utili-

zação de miniGPS de última gera-
ção tem-se revelado um excelente
aliado dos especialistas no deslindar
da biologia destas pequenas aves
marinhas. Um dos feitos considera-
dos mais admiráveis são as distân-
cias das viagens transatlânticas.

"Enquanto um membro do casal

assume o turno na incubação do

ovo, o parceiro sai do ninho locali-
zado nas escarpas mais altas da
Madeira e segue viagem, de oito a

dez dias, para se alimentar ao lon-

go de uma rota que pode chegar à

região adjacente aos Grandes Ban-
cos do Canadá", dá conta o vice-
-presidente do IFCN.

O seguimento no alto mar da
freira-do bugio e da freira-da-ma-
deira está integrado em projetos de

investigação em curso como o
'OceanWebs' e o 'OceanTree re-
centemente aprovado, ambos fi-
nanciados pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia.

Estas iniciativas visam contri-
buir para o conhecimento das aves
marinhas e de outros predadores
de topo nos mares da Madeira,
desvendando as características

ecológicas e ambientais que deter-
minam a sua distribuição temporal
e espacial e, consequentemente, as

áreas para a conservação destas es-

pécies, uma preocupação premen-
te das autoridades ambientais da
Madeira. • PG




