
    

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

 
 

 

OS EFEITOS DA INTENSIFICAÇÃO AGRÍCOLA NA 

COMUNIDADE DE AVES DAS ESTEPES CEREALÍFERAS 

 

TESE APRESENTADA PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR  

EM ENGENHARIA FLORESTAL E DOS RECURSOS NATURAIS 

 

ANA MARGARIDA DOS SANTOS DELGADO 

 

ORIENTADOR: Doutor Francisco Manuel Ribeiro Ferraria Moreira 

CO-ORIENTADOR: Doutor António Manuel Dorotêa Fabião 

 

JURÍ: 

Presidente: Doutora Maria Margarida Branco de Brito Tavares Tomé, Professora 

Catedrática e Presidente do Conselho Científico do Instituto Superior de 

Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

Vogais:   Doutor Pedro Jorge Cravo Aguiar Pinto, Professor Catedrático do Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

Doutor Jorge Manuel Mestre Marques Palmeirim, Professor Associado da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; 

Doutor Francisco Manuel Cardoso de Castro Rego, Professor Associado do 

Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

Doutor António Manuel Dorotêa Fabião, Professor Associado do Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, coorientador; 

Doutor João Eduardo Morais Gomes Rabaça, Professor Auxiliar da Escola de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora; 

Doutor Francisco Manuel Ribeiro Ferraria Moreira, Investigador Auxiliar do 

Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, orientador; 

Doutor José Pedro Granadeiro, Técnico Superior do Museu Nacional de História 

Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. 

 

LISBOA 

2013 



    

 

 



    

 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo avalia as implicações da intensificação agrícola nas populações de aves das 

searas e pousios. A análise da dinâmica da paisagem entre 2002-2011, nas áreas de estudo 

localizadas na região do Baixo Alentejo, permitiu identificar o gradiente de intensificação 

agrícola. Nas searas, a abundância total de aves, estepárias e residentes, diminui com a 

intensificação. Na época reprodutora, esta tendência deverá estar relacionada com o aumento 

na altura e densidade da vegetação ao longo do gradiente de intensificação. A disponibilidade 

alimentar para as aves não é influenciada por este gradiente. Nas áreas extensivas, a 

abundância das aves é influenciada pelo tipo de cereal e diferenças estruturais da vegetação 

associadas. Nos pousios, a abundância de estepárias e residentes é afectada pela 

intensificação. As espécies invernantes e nidificantes respondem principalmente à idade do 

pousio e presença de gado. Na análise dos efeitos da gestão da parcela e da composição da 

paisagem na comunidade de aves das searas, a componente da parcela é mais importante no 

Inverno. Para a comunidade de aves dos pousios ambas as componentes são igualmente 

importantes. A monitorização da densidade de machos de sisão, entre 2002-2008, evidenciou 

como factores de declínio desta espécie a intensificação agrícola e precipitação.  

 

 

Palavras-chave: comunidade de aves, intensificação agrícola, dinâmica da paisagem, estepe 

cerealífera, Tetrax tetrax, pousios, searas, estrutura da vegetação, disponibilidade alimentar, 

variações interanuais 



    

 

 

Effects of agricultural intensification on steppe bird populations 

 

 

ABSTRACT 

 

This study evaluates the agricultural intensification effects on steppe bird populations of 

cereal fields and fallows. Through the analysis of landscape dynamics between 2002–2011, a 

gradient of agricultural intensification was identified in selected areas of Baixo Alentejo. 

In cereal fields, total bird abundance of steppe and resident birds decreased along 

the intensification gradient. During the breeding season, this trend should be related to 

an increase in height and density of vegetation structure in intensive areas. Food availability is 

not influenced by intensification. In extensive areas, the bird abundance is influenced by 

differences associated to the type of cereal and vegetation structure. In fallows, the abundance 

of steppe and resident birds is affected by intensification. Wintering and breeding species are 

influenced by fallow age and livestock presence. The multi-scale analysis of local 

management and landscape composition effects on steppe bird community in cereal 

fields showed that local component is more important in winter. In fallows, both components 

are equally important for steppe bird community. Between-year variations (2002-2008) in 

Tetrax tetrax population densities were shown to be influenced by agricultural intensification 

and rainfall. 

 

Key-Words: steppe bird population, agricultural intensification, landscape dynamics, cereal 

steppes, Tetrax tetrax, fallows, cereal fields, vegetation structure, food availability, inter-anual 

variations  
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SECÇÃO I. INTRODUÇÃO E MÉTODOS GERAIS 



    

 



    

 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Diversidade associada aos sistemas agrícolas 

As paisagens agrícolas, que ocupam 52% da superfície da Europa, albergam uma grande parte 

da Biodiversidade europeia (Potts 1997, Tucker 1997). Apesar do desaparecimento histórico 

dos habitats naturais, fruto da longa intervenção humana na paisagem europeia, as atividades 

humanas foram benéficas para muitas componentes da diversidade biológica, particularmente 

na Bacia do Mediterrâneo (Blondel & Aronson 2010). Exemplo disso são vários habitats com 

importância de conservação, mas que são dependentes de regimes de perturbação associados à 

atividade humana, sem os quais o seu valor diminui, devido à sua sucessão natural para 

habitats menos interessantes para a biodiversidade. Estes habitats, mantidos por sistemas 

agrícolas tradicionais de baixa intensidade, assentes numa pastorícia extensiva, representam 

atualmente uma componente significativa da biodiversidade da Europa (Moreira et al. 2005b). 

Por exemplo, em Portugal Continental, 47% das espécies de vertebrados e 35% das espécies 

vegetais dependem dos sistemas agrícolas tradicionais (Moreira et al. 2005b).  

A intensificação agrícola tem sido a principal causa de perda de biodiversidade na Europa 

(Benton et al. 2003), não só na diversidade de aves (Tucker & Heath 1994, Garcia de La 

Morena et al. 2004), mas também na diversidade de mamíferos (Flowerdew 1997), artrópodes 

e plantas (Sotherton & Self 2000). Com vista a inverter o declínio da biodiversidade, em 

1992, foi implementada a reforma da PAC com o objetivo de incentivar os agricultores a 

baixar os níveis de produção, em conformidade com a proteção do ambiente. As medidas 

agroambientais, pretenderam essencialmente manter os sistemas extensivos de forma a 

permitir a defesa do ambiente e a conservação da paisagem rural. Recentemente, foram 

introduzidas medidas de redução dos incentivos à produção através da introdução de um 

Regime de Pagamento Único - RPU por exploração (Concha 2005), medida que se mantem 

até à atualidade (FEADER, 2007/2013). No entanto, Oñate (2005) alerta que a aplicação 

destas reformas poderá agravar os processos de intensificação e abandono da atividade 

agrícola. 

 

Um dos sistemas agrícolas tradicionais de baixa intensidade é constituído pelas estepes 

cerealíferas, para as quais foram identificadas por Tucker & Evans (1997), 65 espécies de 

aves consideradas prioritárias, das quais 83% das espécies apresentam um estatuto de 

conservação desfavorável na Europa (Burfield 2005). Não existe outro habitat que se 



    

 

aproxime da proporção de espécies de interesse global e regional de conservação. Em 

Portugal, ocorrem espécies ameaçadas ou em risco de extinção tais como a abetarda (Otis 

tarda), o sisão (Tetrax tetrax), o cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis) e o peneireiro-

das-torres (Falco naumanni) (Tucker & Heath 1994, Suárez et al. 1997).  

1.2. As aves estepárias  

As aves estepárias estão originariamente associadas às estepes
1
 naturais, localizadas na 

Europa Central e na Ásia, que se estendem por uma área de 8 mil km
2
 desde a Bacia do 

Danúbio até à Mongólia e China (Goriup 1988). No entanto, ocorrem também em meios 

fisionomicamente semelhantes, como as estepes cerealíferas ou a “pseudo-estepe”
2
. A 

simplicidade estrutural destes meios (ausência de estrato arbóreo), a alta visibilidade 

associada ao relevo suave, a falta de substratos seguros para a nidificação (e.g.árvores), as 

grandes amplitudes térmicas e escassez de água, determinaram uma resposta evolutiva às 

exigências destes habitats, conduzindo à convergência adaptativa de espécies com diferentes 

origens filogenéticas (De Juana 2005). Apesar de algumas características adaptativas não 

serem exclusivas das aves estepárias, o seu conjunto permite definir um grupo coerente de 

aves: são espécies gregárias que nidificam no solo ou no estrato arbustivo baixo (Tucker et al. 

1997); possuem coloração críptica (cor terra), nos adultos e juvenis (plumagem) e ovos; 

deslocam-se preferencialmente pelo solo (só voando em caso de necessidade); 

comportamento adaptado à escassez de água e às elevadas amplitudes térmicas (e.g.atividade 

crepuscular); comportamento reprodutor de canto e corte em vôo, exceto nas espécies de 

maior porte e reprodução adaptada aos impactos da predação dos ninhos (e.g.capacidade 

posturas de reposição).  

Devido ao um grande número de espécies que utilizam os habitats estepários, têm surgido 

diferentes classificações de acordo com o grau de dependência das aves a este tipo de habitat. 

A classificação mais recente, de Santos & Suárez (2005), englobou, para a Península Ibérica, 

um grupo restrito de 16 espécies estepárias. Esta classificação, baseou-se nos critérios de 

seleção de habitat, e nos padrões de distribuição e abundância das aves nas áreas estepárias 

(Tabela 1.1.). As classificações anteriores, nomeadamente de De Juana (1989) e Suárez et al. 

                                                      
1
 O termo “estepe” deriva da palavra russa stepj, que significa “ausente de árvores” (Ayensu et al., 1984 In Goriup, 1988), 

nas quais predominam gramíneas do género Festuca e Stipa (Wolkinger & Plank 1981 In Goriup 1988). 
2
 Goriup (1988) utiliza o termo pseudosteppe para terrenos cultivados (cereais e leguminosas), ao contrário dos termos steppe 

(pastagens primárias ou não modificadas) e steppe-like (terrenos pastoreados). 



    

 

(1997), consideravam como espécies tipicamente estepárias as que nidificavam no solo ou no 

estrato arbustivo baixo (Tabela 1.1.). Sendo assim, as espécies Alectoris rufa e Oenanthe 

hispanica que eram incluídas na classificação de Suárez et al. (1997), foram excluídas na 

classificação de Santos & Suárez (2005), por estarem associadas essencialmente às áreas de 

matos.  

 

 

Tabela 1.1. Listagem de espécies tipicamente estepárias segundo a classificação Suárez et al. 1997 (I)
 
e Santos 

& Suárez 2005 (II). É apresentado o estatuto de conservação das espécies em Portugal Continental (LVP), nas 

categorias "Pouco Preocupante - LC" e nas categorias de ameaça “RE-Regionalmente Extinto”, “CR - 

Criticamente em Perigo”, "Em Perigo - EN", e "Vulnerável - VU" e "Quase Ameaçado - NT" (Cabral et al. 

2005); Espécies com Conservação Preocupante na Europa (SPEC) 1 - Espécies ameaçadas a nível global, 2 – 

Espécies concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável, 3 – Espécies não concentradas na 

Europa mas com estatuto desfavorável.(-) espécie que não ocorre em Portugal Continental. 

Família Espécie – Nome científico Nome vulgar Classificação LVP SPEC  

Phasianidae Alectoris rufa Perdiz I LC 2 

 Coturnix coturnix Codorniz I LC 3 

Otididae Otis tarda Abetarda I,II VU 1 

 Tetrax tetrax Sisão I,II VU 2 

Burhinidae Burhinus oedicnemus Alcaravão I,II VU 3 

Glareolidae Glareola pratincola Perdiz-do-mar I VU 3 

Pteroclidae Pterocles orientalis Cortiçol-barriga-preta I,II EN 3 

 Pterocles alchata Cortiçol-barriga-branca I,II CR 3 

Alaudidae Chersophilus duponti Calhandra-de-Dupont I,II RE 3 

 Melanocorypha calandra Calhandra-real I,II NT 3 

 Calandrella brachydactyla Calhandrinha I,II LC 3 

 Calandrella rufescens Calhandrinha-das-marismas I,II CR 3 

 Galerida cristata Cotovia-de-poupa I,II LC 3 

 Galerida theklae Cotovia-escura I,II LC 3 

 Alauda arvensis Laverca II LC 3 

Motacillidae Anthus campestris Petinha-dos-campos I,II LC 3 

Turdidae Oenanthe hispanica Chasco-ruivo I VU 2 

 Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento II LC 3 

Sylviidae Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos I LC  

 Sylvia conspicillata Toutinegra-tomilheira II NT  

Emberizidae Emberiza calandra Trigueirão I,II LC  

 Bucanetes githagineus Pintarrôxo-trombeteiro I -  

 Circus pygargus Tartaranhão-caçador I EN  

 Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento I VU 3 

 



    

 

 

1.3. A evolução da paisagem - a estepe cerealífera na Península ibérica 

Os registos fósseis demonstram que as famílias e géneros pertencentes à avifauna estepária já 

estariam estabelecidos na bacia do mediterrâneo antes do início da glaciação de Würm, há 

150,000 anos. A sucessão de glaciações e períodos interglaciares, criaram uma alternância 

entre condições climatéricas xéricas e húmidas no mediterrâneo, acompanhadas por 

oscilações nas áreas de estepe (árvores dispersas e matos) e avifauna associada, em que as 

máximas extensões eram atingidas nas glaciações (Santos & Suárez 2005). No período 

Atlântico do Holoceno, há 8,000 anos, a área de estepe e avifauna associada atingiu uma 

distribuição mínima, em relação à floresta. Mil anos mais tarde, no início do Neolítico, a área 

ocupada pela estepe voltou a recuperar. Esta expansão foi favorecida pelo clima que se foi 

tornando mais seco (Blondel & Aronson 2010), no entanto foi a ação humana, que constituiu 

o principal fator para o processo de formação da estepe. A desflorestação tinha como objetivo 

incrementar a área de pasto dos herbívoros com interesse cinegético, ou promover a expansão 

das espécies arbustivas e herbáceas mais apreciadas nas atividades de recoleção. Até ao 

século IV d.C., as arroteias seguidas de um curto período de cultura e de um prolongado 

abandono, foram as características mais importantes da agricultura de subsistência de tipo 

itinerante (Aguiar & Pinto 2008). Na Península Ibérica, o crescimento económico ocorrido 

durante o domínio romano implicou um novo pico de regressão da floresta. Relativamente ao 

período islâmico, existem registos de presença de Otis tarda e Burhinus edicnemus na 

Península Ibérica em cerâmicas e em vestígios arqueológicos de povoamentos humanos 

(Hidalgo de Trucios & Almansa, 1990, Rocha 2005, Davis 2006). 

Mais recentemente, em Portugal, as políticas de fomento do trigo, como a Lei dos Cereais de 

1899, de Elvino de Brito e a Campanha do Trigo do Estado Novo, decorrida entre os anos de 

1929 e 1938, com o prolongamento dos seus efeitos até ao final da 2ª Guerra Mundial, foram 

responsáveis por algumas das mudanças recentes mais radicais da paisagem portuguesa 

(Ferreira 2001), com o aumento das culturas arvenses e pousio, no Baixo e Centro Alentejo na 

ordem dos 400,000 hectares entre 1885 e 1951 (Feio 1998). Esta alteração deveu-se 

essencialmente à diminuição da área de charneca e matos, a qual se cifrou na ordem dos 

500,000 hectares para o mesmo período (Feio 1998). Mais recentemente, a área de culturas 

arvenses registou um novo episódio expansionista entre os anos da Reforma Agrária, entre 

1975 a 1979. 



    

 

A estepe cerealífera ou pseudo-estepe teve origem nos sistemas de cultivo extensivo de 

cereais, baseado num esquema de rotações longas, formando um mosaico de parcelas de 

pousio, frequentemente utilizados como pastagem para gado ovino e bovino, parcelas de 

cereal e terrenos lavrados (Delgado & Moreira 2000). A Península Ibérica é a área mais 

importante na Europa para a conservação das aves estepárias (Santos & Suárez 2005), devido 

à presença de todas as espécies que constituem este grupo ecológico na Europa, algumas delas 

ocorrendo exclusivamente (e.g. Pterocles alchata), ou com as suas populações concentradas 

nesta região (e.g. Otis tarda, Pterocles orientalis) (Tucker & Heath 1994, Santos & Suárez 

2005).  

As mais importantes estepes cerealíferas em Portugal, localizam-se na região de Castro Verde 

(Grimmet & Jones 1989). A região denominada por Campo Branco, que corresponde à zona 

matricial dos “Campos de Ourique”, abrangendo os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, 

Ourique, Mértola e Castro Verde, e cuja designação está relacionada com a paisagem de 

planície, e cor esbranquiçada que estas terras adquirem durante o verão, contrastando com as 

terras vermelhas dos barros de Beja (Franco 1999, Guerreiro 2009). Esta região foi 

classificada como Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde ao abrigo da Diretiva 

Comunitária Aves (2009/147/EU). É também considerada como “Área Importante para as 

Aves” (IBA) (Costa et al. 2003). 

1.4. A Intensificação agrícola e a perda de biodiversidade 

A manutenção da paisagem associada ao mosaico cerealífero extensivo está seriamente 

ameaçada face às alterações da política agrícola ocorrida nas últimas décadas (Pain & Dixon 

1997, Wilson et al. 2009). Na Europa, na segunda metade do século XX, assistiu-se a uma 

revolução nas práticas agrícolas, os incentivos económicos e tecnológicos para aumentar a 

produção no pós-guerra resultou numa intensificação da agricultura. A partir de 1957 (data do 

Tratado de Roma), este processo intensificou-se com a criação da Política Agrícola Comum 

(PAC) que fomentou a intensificação agrícola nas terras mais produtivas e o abandono 

agrícola nos terrenos menos produtivos, sendo por vezes convertidos em áreas florestadas 

(Krebs et al. 1999). 

 



    

 

 

Figura 1.1. Algumas alterações nas práticas agrícolas associadas à intensificação agrícola, e o modo pelo qual a 

comunidade de aves das estepes cerealíferas poderá ser afetada.  

 

A intensificação agrícola ocorre através de um aumento na utilização de agroquímicos, 

aumento da mecanização (e.g. ceifa mais eficiente), alteração nas datas de sementeira e de 

ceifa, diminuição das áreas de pousio, gestão mais intensiva das pastagens e implementação 

de regadios (Suárez et al. 1997, Sanderson et al. 2005, Santos & Suárez 2005). Estas 

alterações nas práticas agrícolas contribuem para o impacto negativo na biodiversidade e 

particularmente na comunidade de aves, em três vertentes (Figura 1.1): i) o aumento do uso 

de agroquímicos, afeta a diversidade da plantas e artrópodes (e.g. O´Connor & Shrubb 1986, 

Andreasen et al. 1996, Aebisher et al. 2000) e reduz a disponibilidade alimentar para as aves, 

resultando numa correlação negativa entre a produtividade a diversidade de aves agrícolas 

(Donald et al. 2001, Haberl et al. 2004 in Sanderson et al. 2005); ii) a simplificação 

estrutural dos habitats a diferentes escalas, desde a diminuição da heterogeneidade na 

parcela mediante alteração no tipo de cultivos e gestão das pastagens, a efeitos ao nível da 

paisagem através da perda de rotações e desaparecimento de pousios (Chamberlain et al. 

2000, Benton et al. 2003). A diminuição da diversidade na paisagem poderá afetar as espécies 



    

 

que necessitam de diferentes usos do solo para alimentação e nidificação ao longo do ano (e.g. 

Barros et al. 1996). O desaparecimento e/ou alteração de usos do solo como os restolhos ou 

pousios, importantes habitats de alimentação e nidificação, afetam indiretamente a 

sobrevivência e produtividade das espécies de aves (Donald & Vickery 2000, Robinson et al. 

2004, Sanderson et al. 2005); iii) as alterações nas operações agrícolas, com aumento na 

frequência das mobilizações e fertilizações, antecipação das épocas de ceifas, a drenagem das 

parcelas, as quais causam perturbação para as aves e perda de ovos, como também a 

mortalidade de juvenis e adultos (O´Connor & Shrubb 1986, Tucker 1997, Onrubia & Andrés 

2005).  

1.5. Estado do conhecimento sobre o efeito da intensificação agrícola nas 

populações de aves 

Até recentemente, os estudos sobre o efeito da intensificação agrícola nas aves, baseavam-se 

em evidências de uma relação direta entre o declínio das populações de aves e o início do 

processo de intensificação agrícola na Europa (Donald et al. 2001a, Donald et al. 2006) e 

particularmente nas regiões da Europa do Norte e Central (Aebisher et al. 2000, Chamberlain 

et al. 2000, Donald et al. 2001a, Stoate et al. 2001, Baldi et al. 2005). Em particular, o estudo 

de Donald et al. 2001a, demonstrou que a produtividade do cereal explicava mais de 30% da 

variação das tendências das populações de aves na Europa, e que em regiões onde houve 

maior intensificação e, consequentemente, maior produtividade, os declíneos das populações 

foram mais acentuados. No entanto, estes estudos não permitem identificar os mecanismos de 

causa-efeito da intensificação agrícola que conduzem às alterações das populações de aves 

(Grice et al. 2004, Sanderson et al. 2005). Para além da acentuada correlação temporal e 

espacial entre o declínio das populações de aves e as variações na agricultura, os estudos 

realizados até ao início desta década, evidenciaram o seguinte:  

i) Determinadas espécies (com estatuto de conservação desfavorável) associadas aos meios 

agrícolas, são afetadas pelas alterações das práticas culturais. Essa associação é determinada, 

nomeadamente, através de estudos de seleção de habitat relacionando as alterações nas 

populações das aves com o aumento do uso dos pesticidas, e redução na diversidade de 

culturas. São os casos dos estudos desenvolvidos com Alauda arvensis (Brickle et al. 2000, 

Donald et al. 2001b, 2002) e Tetrax tetrax (Salamolard & Moreau 1999, Wolff et al. 2001, 

2002, Morales et al. 2005).  



    

 

 ii) A diversidade de usos do solo e as práticas agrícolas influenciam a comunidade de aves. 

Estes estudos realçaram a importância de determinados usos do solo como os “set-aside”, 

restolhos e pousios, enquanto habitats de alimentação e nidificação para as aves (Tucker 

1992,Wilson et al. 1996, Buckingham et al. 1999, 2002, Delgado & Moreira 2000, Henderson 

et al. 2000, Perkins et al. 2000, Atkinson et al. 2002);  

iii) A disponibilidade alimentar/estrutura da vegetação influencia a abundância de aves 

(Salamolard et al. 2000, Morris et al. 2001, Moorcroft et al. 2002). 

Recentemente, com a evidência da intensificação agrícola enquanto processo a várias escalas 

espaciais (Benton et al. 2003), os estudos começaram a ser dirigidos de forma a separar os 

impactos das alterações a nível local e ao nível da paisagem (Tscharntke et al. 2005, Geiger et 

al. 2010, Guerrero et al. 2011, Sanza et al. 2011). No entanto, é incerto se a perda de 

biodiversidade à escala regional é devida à intensificação à escala da parcela ou da paisagem 

(Bretagnolle et al. 2011), podendo também variar entre países e regiões 

(Newton 2004, Gregory et al.  2005, 2008). Deste modo, é necessário conhecer os diferentes 

processos que determinam as alterações na biodiversidade nas diferentes regiões da Europa 

(Donald et al. 2006, Reif et al.  2008, Sirami et al. 2008).   

1.6. Objetivos  

O objetivo geral desta tese foi avaliar as implicações da intensificação agrícola nas 

populações de aves das estepes cerealíferas, de modo a poderem ser sugeridas medidas de 

gestão adequadas para a sua conservação. O estudo incidiu em particular sobre dois dos usos 

do solo do mosaico agrícola - as searas e os pousios
3
 - que são habitats comuns ao longo do 

gradiente de intensificação agrícola, mas que sofrem alterações drásticas na sua expressão 

geográfica e no tipo de gestão (variedade de sementes, densidade de gado, etc.), sendo por 

isso apropriados para analisar os efeitos da intensificação quer à escala da gestão da parcela, 

quer à escala da paisagem envolvente às parcelas estudadas 

Os objetivos específicos foram:  

                                                      
3
 Pousios - Terras incluídas no afolhamento ou rotação, trabalhadas ou não, não fornecendo colheitas durante toda a 

campanha, tendo em vista o seu melhoramento. Podem apresentar-se sob as formas de: a) terras sem qualquer cultura; b) 

terras com uma vegetação espontânea, em certos casos utilizada pelos animais ou enterrada; c) terras semeadas tendo em 
vista a exclusiva produção de matéria verde para ser enterrada e aumentar a fertilidade do solo (INE 2011). 

 



    

 

i) Caracterizar a dinâmica da paisagem em três áreas do Baixo Alentejo com diferentes 

regimes de gestão agrícola; 

ii) Avaliar o efeito da intensificação agrícola e das variações interanuais sobre a estrutura da 

vegetação nos pousios e nas searas, e disponibilidade alimentar nas searas;  

iii) Analisar o efeito da intensificação agrícola e das variações interanuais na riqueza 

específica e abundância populacional das aves das searas e pousios;  

iv) Avaliar os efeitos da gestão da parcela e da composição da paisagem na estrutura da 

comunidade de aves das searas e dos pousios, ao longo do gradiente de intensificação 

agrícola;  

v) Avaliar o efeito do tipo de cultura de cereal na abundância e riqueza específica de aves nas 

searas, e na qualidade do habitat para as aves;  

vi) Avaliar a influência do nível de intensificação agrícola e das variações anuais na 

densidade de machos da espécie Tetrax tetrax, relacionando com a precipitação. 

Os objetivos v) e vi) correspondem a artigos publicados em revistas científicas.  

1.7. Estrutura da tese 

A tese está dividida em cinco Secções. Na primeira Secção, é apresentada uma introdução 

geral (Capítulo 1) e são caracterizadas as áreas de estudo e as abordagens metodológicas 

adotadas (Capítulo 2). Na segunda Secção, analisou-se a dinâmica da paisagem, o que 

permitiu identificar o gradiente de intensificação agrícola, no qual se baseou o desenho 

experimental das secções III e IV da tese. Nestas duas secções, o estudo incidiu sobre o efeito 

da intensificação agrícola na comunidade de aves e na qualidade do habitat, nas parcelas de 

cereal (Secção III) e pousios (Secção IV) (Figura 1.2). Na Secção V, apresentam-se as 

principais conclusões da tese. Seguidamente, é apresentado o conteúdo pormenorizado das 

Secções II, III e IV. 

 



    

 

Secção II O efeito da intensificação agrícola na dinâmica da paisagem 

Esta Secção teve como objetivo caracterizar os padrões temporais na dinâmica da paisagem 

em áreas com diferente gestão agrícola. Nesta Secção, foi identificado o gradiente de 

intensificação agrícola das três áreas de estudo. Foi analisada a variação interanual num 

período de dez anos, entre os anos agrícolas de 2001/02 e 2010/11, e intra-anual, ao longo de 

três ciclos agrícolas anuais entre 2001/02 e 2003/04. 

Secção III O efeito da intensificação agrícola na comunidade de aves das searas 

Esta Secção centrou-se no estudo da comunidade de aves associada às searas, englobando 

quatro capítulos: 

Capítulos 4 e 5 – Caracterizaram a variação interanual da qualidade do habitat e da riqueza de 

aves e abundâncias populacionais, ao longo do gradiente de intensificação agrícola. A 

qualidade do habitat foi caracterizada através da análise da estrutura da vegetação e 

disponibilidade alimentar.  

Capítulo 6 – Analisou os fatores à escala da parcela e da paisagem que atuaram na estrutura 

da comunidade de aves das searas, ao longo do gradiente de intensificação agrícola. 

Capítulo 7 - Analisou a qualidade de diferentes tipos de searas como habitat de alimentação e 

nidificação para a comunidade de aves da estepe cerealífera.  

Os estudos desta Secção foram realizados numa base sazonal, inverno e época reprodutora, 

exceto no Capítulo 7, que cobriu também a época pós-reprodutora. 

Secção IV O efeito da intensificação agrícola na comunidade de aves nos pousios 

A terceira Secção centrou-se no estudo da comunidade de aves dos pousios, englobando 4 

capítulos: 

Capítulos 8 e 9 - Caracterizaram os efeitos temporais (interanuais), da gestão dos pousios 

(presença de gado e idade do pousio) na comunidade de aves e na qualidade dos pousios, em 

duas áreas com diferentes níveis de intensificação agrícola. A qualidade do habitat foi 

caracterizada através da análise da estrutura da vegetação.  

Capítulo 10 - Determinou os fatores da gestão agrícola, à escala da parcela e da paisagem, que 

atuam na estrutura das comunidades de aves. Analisou ainda a variação nos padrões da 



    

 

estrutura da comunidade de aves nos pousios, entre áreas com diferente nível de 

intensificação.  

Capítulo 11 - Analisou o efeito das variações interanuais no período de 2002-2008 e da 

intensificação agrícola na densidade de machos de sisão na época reprodutora, relacionando 

com as variações na precipitação. 

Nos Capítulos 8 a 10 a caracterização foi realizada numa base sazonal (inverno e época 

reprodutora). 

 

 

                         

Figura 1.2. Organigrama referente à estrutura geral da tese. 

 

      

 



    

 

CAPÍTULO 2. MÉTODOS GERAIS  
 

Nas secções seguintes é descrita a metodologia geral usada nas diferentes partes desta tese. 

Optou-se por esta abordagem de forma a evitar redundâncias nos diferentes capítulos que 

frequentemente partilharam a mesma abordagem metodológica. 

2.1. Caracterização das áreas de estudo 

Na região do Baixo Alentejo, foram selecionadas três áreas de estudo (São Marcos, 4,418ha; 

Entradas, 4,219ha; Ervidel, 5,926ha) com diferentes capacidades de uso do solo e tipos de 

cultivos que poderiam representar um possível gradiente de intensificação agrícola (Figura 

2.1). As áreas designadas por Entradas e São Marcos localizaram-se na ZPE de Castro Verde.  

 

 

 

Figura 2.1. Localização das áreas de estudo de Entradas, São Marcos e Ervidel no Sul de Portugal. A verde está 

representada a Zona para a Proteção Especial de Castro Verde. 

 



    

 

A ZPE de Castro Verde foi criada pelo Decreto-Lei nº384-B/1999, de 23 de setembro, ao 

abrigo da Diretiva Comunitária Aves (2009/147/EU)
4
 e legislação nacional correspondente à 

sua transposição para o Direito Português (Decreto-Lei nº140/99 de 24 de abril e com a 

redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei nº49/05 de 24 de fevereiro).  A ZPE foi alargada 

em 2008 (Através do Decreto-Lei n.º 59/2008, de 27 de março) e tem atualmente uma 

extensão de 85,344.68 hectares (http://portal.icnb.pt). É também considerada, como referido 

atrás, Área Importante para as Aves – IBA Important Bird Area
5
 (Costa et al. 2003). O 

território da ZPE é alvo de medidas agroambientais específicas desde 1995, data em que foi 

implementado o Plano Zonal de Castro Verde (Portaria nº1177/95). Atualmente, no âmbito 

das medidas do PRODER 2007-2013 (Programa de Desenvolvimento Rural), foram criadas as 

ITIs (Intervenção territorial Integrada) (Portaria nº232-A/2008, de 11 de março), tendo o 

Plano Zonal de Castro Verde sido substituído pela ITI de Castro Verde. As áreas de S. Marcos 

e Entradas localizam-se no concelho de Castro Verde (Figura 2.2.a). A agricultura nesta 

região tem um regime extensivo, baseado em rotações longas de cereais de sequeiro, com 

utilização reduzida de agroquímicos e pastoreio frequente nas áreas de pousio. O sistema de 

rotação baseia-se no cultivo de cereais, geralmente de trigo Triticum sp., aveia Avena sp. ou, 

menos frequente, cevada Hordeum sp. (1º ano cereal primário – 2º ano cereal secundário), 

com dois a quatro anos de pousio, o qual é mobilizado no outono para reiniciar o ciclo 

agrícola (Figura 2.3.). O setor agropecuário é a principal atividade económica do concelho de 

Castro Verde (que engloba a maioria da área da ZPE de Castro Verde), conjuntamente com o 

setor mineiro (www.cm-castroverde.pt). Estas áreas apresentam uma paisagem de 

peneplanície, com altimetria variando nas classes de 100-200m e 200m-400m (Agência 

Portuguesa do Ambiente http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/). Os solos possuem baixa 

capacidade de uso agrícola (Figura 2.2.c) e elevado risco de erosão. Os tipos de solos mais 

frequentes são os mediterrânicos delgados, de espessura efetiva bastante reduzida e drenagem 

deficiente, classificados na classe D, e os Litossolos de xisto, agrupados na classe E (Tabela 

2.1.).  

                                                      
4
 sítios considerados como muito importantes para a conservação de aves ameaçadas ou migradoras 

que estão integrados na Rede Natura 2000 – Rede Europeia de Espaços Naturais. 

 

5
 Sítios reconhecidos como constituindo um habitat globalmente importante para a conservação de 

populações de aves e como tal identificado segundo critérios fixados internacionalmente, compatíveis 

com os princípios de criação de Zonas de Proteção Especial. 

 

http://portal.icnb.pt/
http://www.cm-castroverde.pt/
http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_natureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ave


    

 

A área de Ervidel localiza-se a 35km a norte de Castro Verde, e apresenta um sistema agrícola 

intensivo, com culturas irrigadas (Figura 2.4.). A área de Ervidel localiza-se nos concelhos de 

Ferreira do Alentejo, Aljustrel e Beja (Figura 2.2.b). Esta região caracteriza-se também pela 

baixa superfície ocupada por pousios, com diversas culturas anuais (regadas ou não) 

nomeadamente o girassol Helianthus annus, beterraba Beta vulgaris, milho Zea mays e trigo e 

culturas permanentes (olival, Olea europaea predominantemente regado). A Sul da área de 

estudo, encontra-se a albufeira do Roxo, donde provém a rega do Aproveitamento 

hidroagrícola do Roxo, desde 1968, que beneficia a zona oeste da área de estudo. O relevo é 

suave e pouco acentuado, com altitudes variando na classe dos 100m-200m 

(http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/). Os solos possuem uma alta capacidade de uso 

agrícola (solos A e B em iguais proporções – Tabela 2.1., Figura 2.2d). 

As áreas de estudo estão englobadas na região bioclimática Mesomediterrânica (temperatura 

média 11-16ºC) e ombroclima Seco (350-650mm/ano), caracterizada por Invernos frios e 

húmidos e Verãos quentes e secos (Rivas-Martinez 1981). Considerando a série de dados do 

Instituto de Meteorologia da estação de Beja 1961-1990, a temperatura média anual foi de 

16,2ºC, existindo grandes amplitudes térmicas Verão-Inverno. Durante os meses mais quentes 

(de junho a setembro) os valores extremos ultrapassaram os 40ºC e no inverno registaram-se 

com frequência temperaturas negativas. O mês mais frio foi o de janeiro (média 9.6ºC) e o 

mais quente o agosto (média 24ºC). A precipitação média anual atinge um valor próximo dos 

500 mm, sendo o período de novembro a março quase sempre o mais chuvoso. No verão a 

pluviosidade é reduzida ou mesmo nula, com particular ênfase nos meses de julho e agosto, 

em que raramente chove (http://snirh.inag.pt). 

http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/


    

 

Tabela 2.1. Caracterização geológica, aptidão agrícola e rede hidrográfica das áreas de estudo. Classificação da 

capacidade do uso agrícola: Classe A - Solos com capacidade de uso muito elevada; com poucas limitações; sem 

riscos de erosão ou com riscos ligeiros; suscetíveis de uso agrícola intensivo; Classe B - Solos com capacidade 

de uso elevada; limitações moderadas, riscos de erosão moderados; uso agrícola moderadamente intensivo e 

outras utilizações; Classe C - Solos com capacidade de uso mediana; limitações acentuadas; riscos de erosão no 

máximo elevados; suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações; Classe D - Solos 

com capacidade de uso muito baixa; limitações muito severas; riscos de erosão, no máximo elevados; não 

suscetível de uso agrícola; Classe E - Solos com capacidade de uso muito baixa; limitações muito severas; riscos 

de erosão elevados; não suscetível de uso agrícola; severas a muito severas limitações para pastagens; exploração 

de matos e exploração florestal, podendo recomendar-se nalguns casos uso exclusivamente de floresta de 

proteção ou recuperação. (Atlas do ambiente, Instituto do ambiente – http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/). 

 

Área de 

estudo 

 

São Marcos 

 

Entradas 

 

Ervidel 

Área (ha) 4418ha 4219ha 5926ha 

Coord. Geog., 

datum WGS84 
37º43´N7º58´W, 37º39´N 7º51´W  

37º46´N 08º04´W – 

 37º41´N 07º57´W  
38º01´N 08º13´W – 37º57´N 08º02´W  

Caracterização 

Geológica 

Formações paleozoicas 

(Carbónico) de Xistos e 

grauvaques com 

Posidoniabecheri com 

intercalações conglomeráticas. 

No vértice geodésico das 

Croncheiras é constituído por 

faixa de xistos com Nereites das 

Minas de São Domingos com 

Intercalações quartzíticas. Ao 

longo da ribeira da Chada, 

existem pequenas formações 

aluviais (Zbyszewski & Ferreira, 

1964; Carta folha 8). 

Xistos e grauvaques com 

Posidoniabecheri com 

intercalações 

conglomeráticas. A zona 

Norte da área de estudo, é 

constituída por faixa de 

xistos com Nereites das 

Minas de São Domingos 

com Intercalações 

quartzíticas. 

 

A zona da área de Ervidel a Norte 

de São João de Negrilhos é 

constituída por areias, arenitos e 

cascalheiras pertencentes ao Plio-

Plistocénico. A restante área 

pertence ao complexo paleogénico 

e Miocénico indiferenciado, 

caracterizada por conglomerados e 

arenitos, margas com concreções 

calcárias e argilas. Nesta área os 

depósitos paleogénicos são 

sobretudo argilosos, carregados de 

elementos detríticos mal rolados, 

formados à custa do substrato 

antigo (Shermerhorn et al. 1987).  

 

Aptidão 

agrícola 

Os solos são na maioria da 

classe E 

Os solos são na maioria 

do tipo D na zona norte e 

oeste da área de estudo, e 

da classe E na zona este e 

sul da área, 

aproximadamente na 

mesma proporção. 

 

Os solos são na maioria do tipo A 

e B, aproximadamente na mesma 

proporção. 

Rede 

hidrográfica 

Pouco densa, sendo constituída 

pela ribeira da Chada, que 

durante o verão acaba por secar 

ou ficar reduzida a pegos 

Pouco densa, sendo esta 

área de estudo limitada a 

Norte pela ribeira de 

Terges. 

Pouco densa, sendo constituída 

pelas ribeiras do Roxo e de 

Canhestros, afluentes do Rio Sado. 

 

http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/


    

 

 

 
a) 

 
c) 

 

 

 
b) 

 

 
d) 

 

Figura 2.2. Mapas da rede hidrográfica, rede viária e principais localidades na área de São Marcos e Entradas (a) 

e Ervidel (b); e mapas da capacidade de uso do solo para aptidão agrícola (http://sniamb.apambiente.pt/), nas 

áreas de São Marcos, Entradas (c) e Ervidel (d). 

http://sniamb.apambiente.pt/


    

 

  

a) b) 

  
c) d) 

Figura 2.3. Área de estudo de Entradas (a,b) e São Marcos (c,d). a) Pousio, b) Restolho; c)  Pousio d) Pousio pastoreado por 

gado ovino. 

 

 

  
a) b) 

 

 

 

 
 

c) d) 

Figura 2.4. Área de estudo de Ervidel. a, c) Girassol; b) Seara; d) Cereal de regadio. 



    

 

 

2.2. Estratégia de amostragem 

Nas áreas de estudo de São Marcos, Entradas e Ervidel, pretendeu-se caracterizar a dinâmica 

da paisagem, a comunidade de aves dos pousios e searas, e os fatores que determinam a 

qualidade destes habitats para as aves, a diferentes escalas (local/parcela e paisagem). Para 

esse efeito foi utilizada a metodologia descrita nas seguintes pontos. 

2.2.1. Caracterização da dinâmica da paisagem 

Os mosaicos agrícolas das áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel foram cartografados e 

registadas as variações nos usos do solo, considerando: 

a) Variações interanuais no período 2002-2011, realizada no início do mês de maio; 

b) Variações bimensais (novembro, janeiro, março, maio, julho, setembro) no período de 

2001/02-2003/04. 

Esta caracterização foi feita com base no trabalho de campo e nas fotografias aéreas da região 

(ver detalhes Capítulo 3). A informação recolhida no campo foi incorporada num Sistema de 

Informação Geográfica à escala 1:25 000, utilizando o Programa ArcGis (versão 9.3). 

2.2.2. Seleção das parcelas de amostragem 

A definição das parcelas de amostragem para a caracterização da comunidade de aves e 

qualidade do habitat, foi realizada anualmente, no início de cada ciclo agrícola (novembro), 

após a caracterização da paisagem e identificação das parcelas de pousio e de cereal 

disponíveis nas áreas de estudo. Em cada ano, foram selecionadas aleatoriamente 40 parcelas, 

das quais 20 em cereal e 20 em pousios, tendo sido estabelecido uma distância mínima de 

400m entre elas. No início de cada época reprodutora, houve a necessidade de substituir 

alguns dos locais de amostragem, de forma a manter o tamanho da amostra do inverno para a 

época reprodutora, devido à utilização de algumas searas como pastagens (uma vez que se 

encontravam pouco desenvolvidas), ou devido à mobilização de alguns dos pousios para 

sementeira de leguminosas. Na área de Ervidel, não foi possível amostrar os pousios devido à 

sua fraca representatividade. No inverno de 2001/02, não foi possível amostrar as searas de 

Ervidel, devido à forte precipitação ocorrida, que impossibilitou o acesso à maior parte da 

área de estudo. 



    

 

2.2.3. Caracterização da comunidade de aves 

Para a caracterização da comunidade de aves, em cada parcela foi definido um transecto linear 

com 250m de distância, segundo a metodologia descrita por Delgado & Moreira (2000), o 

qual foi percorrido registando todos os contactos auditivos e visuais estabelecidos com as 

diferentes espécies de aves (sem limite de distância) num processo de “varrimento” contínuo e 

progressivo, não considerando os indivíduos voando em passagem sobre a parcela. Este 

método é adequado a parcelas uniformes de grandes dimensões e meios abertos e planos 

(Bibby et al.1992), onde a detetabilidade auditiva das aves é elevada, mas existe dificuldade 

na estimativa da distância dos indivíduos ao transecto, em particular durante a época 

reprodutora, quando muitos indivíduos não são vistos mas apenas ouvidos (e.g. calhandras em 

“song flight” ou codornizes escondidas no cereal). Na época reprodutora, os transectos foram 

realizados nas três horas após o nascer-do-sol e nas últimas duas antes do pôr-do-sol, períodos 

em que a conspicuidade das aves é máxima. No inverno, os transectos foram realizados ao 

longo do dia. Os transectos foram percorridos pelo mesmo observador sob condições 

metereológicas favoráveis à detetabilidade de aves (ausência de chuva intensa, vento forte ou 

moderado e de nevoeiro). Foram realizadas contagens mensais em cada época, alternando 

para cada transecto os períodos de contagem, entre as manhãs e tardes.  

Devido à dificuldade de distinguir as espécies cotovia-montesina Galerida theklae e cotovia-

de-poupa Galerida cristata, e as espécies pardal-comum Passer domesticus e pardal-espanhol 

Passer hispaniolensis, consideraram-se todos os indivíduos como Galerida spp. e Passer spp.. 

Não foram incluídas na análise as aves de rapina, as andorinhas e a abetarda Otis tarda, pois o 

método de censo não permite fazer uma correta estimativa dos valores de abundância destas 

espécies, quer devido à elevada mobilidade dos dois primeiros grupos quer devido ao sistema 

de reprodução da abetarda.  

A caracterização da comunidade de aves foi feita em dois períodos distintos:  

Ano agrícola de 1996/97- Foram caracterizadas apenas as searas na área de São Marcos, entre 

novembro de 1996 e agosto de 1997.  

Anos Agrícolas de 2001/02, 2002/2003, 2003/2004 - Foram realizadas três contagens mensais 

no inverno (entre dezembro e fevereiro), e época reprodutora (entre 15 de março e 15 de 

junho). 



    

 

2.2.4. Monitorização de machos de sisão 

Para o estudo da variação interanual na densidade de machos de sisão Tetrax tetrax ao longo 

do gradiente de intensificação (período entre 2002 e 2008; Secção IV), foi selecionado o 

método de pontos de escuta com raio de 250 m. Definiram-se 184 pontos, estabelecidos ao 

longo dos caminhos agrícolas nas áreas de estudo (68 pontos na área de São Marcos, 63 na 

área de Entradas e 53 na área de Ervidel), e repetidos anualmente durante a época reprodutora 

(ver detalhes Capítulo 11). 

2.2.5. Caracterização da estrutura da vegetação 

A caracterização da estrutura da vegetação foi realizada para todos os transectos lineares das 

aves (pousios, searas). A caracterização da estrutura da vegetação ocorreu nos seguintes 

períodos de amostragem: a) Sazonalmente, no inverno (primeira quinzena de janeiro) e época 

reprodutora (segunda quinzena de abril), em três ciclos agrícolas compreendidos entre 

2001/02 e 2003/04, nas searas e pousios (Capítulos 4, 6, 8, 10); b) Mensalmente, entre 

dezembro de 1996 e junho de 1997, nas searas (Secção III, Capítulo 7). Ao longo de cada 

transecto, em intervalos de 25m, foram registadas dez medidas de três parâmetros de estrutura 

da vegetação: altura da vegetação, percentagem de cobertura da vegetação e densidade foliar 

horizontal. A altura da vegetação foi medida através de uma régua graduada com 10cm de 

largura. A régua foi colocada verticalmente no solo, e anotada a planta mais alta que atingia a 

largura da régua, aproximada ao centímetro. A percentagem de cobertura da vegetação foi 

estimada através de um quadrado de 50cm x 50cm, colocado aleatoriamente no solo. A leitura 

da percentagem de cobertura foi estimada visualmente em classes de 5%, comparando com 

um esquema gráfico de diversas percentagens de cobertura (Figura 2.5.a,b.). A densidade 

foliar horizontal foi determinada para classes de altura de 12,5cm, estimada através do 

"vegetation profile board" (Hays et al. 1981), que consistiu num quadro de 32cm de largura e 

175cm de altura, e dividido em 14 classes com 12.5cm de altura. A cobertura foliar em cada 

classe foi estimada visualmente, colocando o quadro verticalmente a uma distância fixa de 

120cm (Figura 2.5.c,d). Todas as medições foram realizadas pelo mesmo observador, e a 

estimativa em classes de 5% comparando com um esquema gráfico.  

              



    

 

 

a) 

  

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 2.5. Caracterização da estrutura da vegetação. Percentagem de cobertura da vegetação estimada 

visualmente através do quadrado de 50 cm x 50 cm, no pousio (a) e seara (b); colocado aleatoriamente no solo. 

Densidade foliar horizontal a diferentes classes de altura estimada através do “vegetation profile board” no 

pousio (c) e seara (d). 

               

Para cada transecto linear foi calculada a altura média da vegetação, percentagem média de 

cobertura da vegetação, e percentagens médias de densidade foliar horizontal correspondentes 

às diferentes classes de altura. O valor médio resultou das dez medidas recolhidas de cada 

uma das variáveis.  

 



    

 

2.2.6. Caracterização da disponibilidade alimentar para as aves 

A densidade de sementes parece determinar a distribuição da maioria das aves de campos 

agrícolas no inverno (Chamberlain et al. 1999, Robinson & Sutherland 2002), enquanto na 

época reprodutora os invertebrados constituem um importante recurso alimentar, mesmo nas 

espécies de aves granívoras/herbívoras, em que as crias se alimentam à base de insetos 

(Telleria et al. 1988, Wilson et al. 1996, Cunningham et al. 2004). Sendo assim, os recursos 

alimentares nas searas foram caracterizados através da amostragem da abundância de 

sementes do cereal à superfície do solo (inverno); e amostragem da abundância, riqueza e 

biomassa de artrópodes na vegetação herbácea e no solo (época reprodutora).  

Para caracterizar a abundância de sementes nas searas, foram recolhidas, em janeiro, cinco 

amostras de solo ao longo dos transectos lineares, em intervalos de distância fixos (50m). 

Cada amostra consistiu na camada superficial de terra de 1cm de profundidade, num quadrado 

de  15 × 15 cm. As amostras foram analisadas em laboratório, após secagem na estufa, e os 

grãos de cereal crivados (1mm de malha) e contabilizados (Telleria et al., 1988). 

Para caracterizar a disponibilidade de artrópodes nas searas, no solo e no estrato herbáceo, 

foram selecionados dois métodos de amostragem: armadilhagem por “pitfalls” e batimentos 

de rede, respetivamente. Os locais de amostragem, coincidiram com os transectos lineares 

para a caracterização da comunidade de aves. Em cada transecto linear foram colocados cinco 

pitfalls, espaçados 10m entre si, permanecendo 8 dias no local. Foram utilizados copos de 

plástico com 8 cm de diâmetro e 16cm de profundidade, com anticongelante à base de 

monoetilenoglicol diluído com água numa concentração entre 25 e 50% do volume, e algumas 

gotas de detergente para diminuir a  tensão superficial, enchendo metade do copo (Figura 2.6). 

O método por batimentos de rede, foi realizado através de 5 séries de batimentos distanciadas 

20m entre si. Cada série consistiu em 5 batimentos, em que os insetos foram capturados num 

processo de varrimento da vegetação. Foi utilizada uma rede de batimentos com 48cm de 

diâmetro. Os batimentos foram realizados entre as 10-12h e 16-18h, em dias de sol (Bricke et 

al 2000), com vista e evitar enviesamentos associados à hora e/ou condições meteorológicas. 

Os exemplares recolhidos foram preservados em álcool a 70º, e posteriormente quantificados 

e identificadas as categorias taxonómicas (até à família para a classe Insecta e até à ordem 

para a classe Arachnida). A identificação foi realizada com auxílio de um microscópio 

estereoscópico. Para cada artrópode capturado foi determinado o comprimento para o calculo 

da biomassa, considerando 5 classes: <5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm, 15-20 mm e > 20 mm 



    

 

(Clere & Bretagnolle 2001). Não foram consideradas as patas, antenas e outros apêndices na 

determinação do comprimento. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Caracterização da disponibilidade alimentar. Armadilhagem por “pitfalls”. 

 

 

A caracterização da disponibilidade alimentar foi realizada nas searas (Secção III), tendo a 

disponibilidade de sementes do cereal no solo sido amostrada em dois períodos de 

amostragem: 

a) Nos três ciclos agrícolas de 2001/2002 a 2003/04, em janeiro nas áreas de estudo de São 

Marcos, Entradas e Ervidel;  

b) No ano agrícola de 1996/97, amostragem realizada em janeiro nas searas, e em julho nos 

restolhos, na área de São Marcos.  

A amostragem relativa à caracterização da disponibilidade de artrópodes nas searas, foi 

realizada na época reprodutora (segunda quinzena de abril), no período de 2002-2004. Foram 

colocadas por ano 300 armadilhas “pitfall”, distribuídas pelos 60 transectos lineares das 3 

áreas de estudo. 



    

 

 



    

 

SECÇÃO II. OS EFEITOS DA INTENSIFICAÇÃO 

AGRÍCOLA NA DINÂMICA DA PAISAGEM 

Esta Secção pretendeu analisar as variações interanuais da dinâmica da paisagem ao longo de um 

gradiente de intensificação agrícola, considerando a ocupação dos usos do solo ao longo do ciclo 

agrícola.  



    

 



    

 

CAPÍTULO 3. PADRÕES TEMPORAIS NA DINÂMICA DA PAISAGEM AO LONGO DE 

UM GRADIENTE DE INTENSIFICAÇÃO AGRÍCOLA 

 

3.1. Introdução 

A paisagem agrícola europeia integra valores relevantes, da biodiversidade aos valores 

cénicos. Nas últimas décadas, estas paisagens têm sofrido grandes alterações, causadas pela 

Política Agrícola Comum (PAC). Os efeitos fazem-se sentir de forma distinta, seja pela 

intensificação agrícola dos sistemas mais produtivos ou pelo abandono agrícola e florestação 

de terras agrícolas dos sistemas marginais, os quais conduzem a uma alteração das paisagens 

agrícolas (Suárez et al. 1997, Stoate et al. 2001, Stoate et al. 2009). No Mediterrâneo, o 

processo de intensificação agrícola à escala da paisagem ocorre num gradiente em que nos 

extremos estão as áreas agrícolas extensivas baseadas na rotação de culturas (cereal, pousio, 

leguminosas), e as áreas com culturas irrigadas e ausência de pousios (Santos & Suárez 2005, 

Moreira & Russo 2007, Moreira et al. subm.). Neste sentido, ao longo do gradiente de 

intensificação, espera-se que a proporção de pousios e leguminosas diminua, aumentando o 

número de mobilizações por ano (estando os pousios presentes apenas em curtos períodos) e a 

utilização de agroquímicos. Estas alterações do uso do solo são aplicadas à escala local, ao 

nível da exploração agrícola, pois a aplicação das políticas europeias são baseadas em acordos 

voluntários com os proprietários. Para além das políticas agrícolas salientam-se ainda as 

opções tomadas individualmente pelos agricultores nas explorações agrícolas as quais irão 

também refletir-se nos usos do solo (nomeadamente cultivos) à escala local, refletindo-se na 

dinâmica da paisagem (Kleijn & Sutherland 2003, Kleijn et al. 2006).  

As alterações no uso do solo têm implicações nos padrões da biodiversidade (e.g. Sala et al. 

2000). Na Península Ibérica, as estepes cerealíferas ocupam cerca de 4.5 milhões de hectares, 

e constituem uma das paisagens de maior valor de conservação de biodiversidade (Bota et al. 

2005), e em particular para populações de aves com estatuto de conservação desfavorável 

(Suárez et al. 1997, Stoate et al. 2001, Santos & Suárez 2005), como Tetrax tetrax (Moreira 

1999, Salamolard et al. 1999) e Otis tarda (Alonso et al. 2003, Pinto et al. 2005, Palacín & 

Alonso 2008). A intensificação e abandono agrícola têm um impacto negativo nas aves 

estepárias (Suárez et al. 1997, Garcia et al. 2007, Iñigo & Borov 2010). O mosaico agrícola 

extensivo constitui um sistema de baixa rentabilidade, dependente de sistemas de apoio 



    

 

financeiro para a sua manutenção (p.e. Pagamentos para compensação de desvantagens 

naturais – FEOGA 2000-2006 e Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas 

– FEADER 2007-2013), os quais são aplicados em áreas desfavorecidas previamente 

delimitadas
6
. Para além do referido, a Política Agrícola Comum (PAC) introduziu em 2003, o 

Regime de Pagamento Único (RPU)
7
. Este regime de apoio tem por princípio básico o 

desligamento total ou parcial da produção e substitui total ou parcialmente os apoios diretos 

anteriormente concedidos ao abrigo de vários regimes, nomeadamente às culturas arvenses, e 

leguminosas para grão. O desligamento total das ajudas à produção, combinado com a 

disponibilidade de direitos adicionais ao prémio às vacas aleitantes, e também, com a 

manutenção das ajudas ligadas às vacas aleitantes
8
, criou um incentivo significativo à 

conversão de terras aráveis em pastagem permanentes e a um aumento dos encabeçamentos 

de bovinos, colocando assim em risco a manutenção do mosaico agrícola tradicional cereal-

pousio. A este risco acresce a impossibilidade de conversão de pastagens permanentes em 

terras aráveis (regra de condicionalidade das ajudas diretas, incluindo RPU, Santos et al. 

2008). 

Por outro lado, o desligamento parcial dos prémios aos ovinos poderá ter conduzido a alguma 

pressão para o abandono dos efetivos de menor dimensão, com alguma regressão do pastoreio 

extensivo com progressão dos matos no mosaico paisagístico, causando a fragmentação das 

áreas abertas (Santos et al. 2008). 

Salienta-se ainda que as medidas existentes no Eixo 2 “gestão sustentável do espaço rural” do 

PRODER relativas à promoção de sistemas extensivos biodiversos, que incidem em territórios 

da Rede Natura nomeadamente as medidas 2.4 “Intervenções Territoriais Integradas - ITI” 

têm tido uma adesão muito baixa (Pedro Rocha,  comm. pess., relativamente às taxas de 

adesão para o ano de 2011). Em particular salienta-se a baixa taxa de adesão da ITI Zonas 

Rede Natura Alentejo (medida 2.4.13
9
), que abrange todas as ZPEs com características 

estepárias do Alentejo, exceto Castro Verde (que dispõe de uma medida específica – 2.4.10 – 

ITI de Castro Verde). Estas medidas não constituem possivelmente alternativa viável às 

                                                      
6
 com base na “altitude e o declive nas zonas de montanha e a presença de solos pouco produtivos e condições climáticas 

adversas que condicionam fortemente o aproveitamento cultural e conduzem a resultados económicos sensivelmente 

inferiores à média” (PRODER 2007-2013). 
7
 Regulamento (CE) nº 1782/2003 do Conselho de 29 de Setembro. 

8
 Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho de 20 de setembro, relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER).  
9
 Portaria n.º 1234/2010 de 10 de dezembro 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1698:PT:NOT


    

 

medidas referentes à competitividade e a RPU, devido aos baixos montantes de apoio e à 

complexidade das medidas. 

Para além da tendência de abandono agrícola, a pressão para a intensificação nas áreas mais 

produtivas tem também colocado em risco a manutenção do mosaico agrícola extensivo. As 

medidas direcionadas para a promoção da competitividade, nomeadamente a “inovação e 

desenvolvimento empresarial” e “regadios e outras infraestruturas coletivas” inseridas no 

Eixo 1 da PAC para o período de 2007-2013, implementadas através do PRODER, promovem 

esta intensificação. Em particular a medida 1.6.2 “desenvolvimento do regadio de Alqueva”, 

que promove a criação de 110,000 hectares de novos regadios no Baixo Alentejo, num curto 

espaço de tempo. As alterações de gestão associadas às políticas agrícolas produzem efeitos 

nas paisagens agrícolas, elas próprias sistemas muito dinâmicos que variam em diferentes 

escalas temporais, ao longo do ciclo anual agrícola e entre anos.  

Este capítulo, teve como objetivo a caracterização da dinâmica da paisagem em três áreas 

localizadas no Baixo Alentejo, submetidas a diferentes regimes de gestão. Em particular 

procurou-se caracterizar: 

A variação interanual: Estudo da dinâmica da paisagem (composição dos usos do solo) no 

período 2002-2011; 

A variação intra-anual: Caracterização da dinâmica da paisagem no ciclo agrícola anual, ao 

longo do gradiente de intensificação agrícola. 

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Áreas de estudo 

Foram definidas três áreas de estudo, São Marcos e Entradas, localizadas na Zona de Proteção 

Especial (ZPE) de Castro Verde, e a área de Ervidel localizada a Norte de Castro Verde, entre 

Aljustrel e Ferreira do Alentejo (Capítulo 2). As áreas localizadas na ZPE apresentam uma 

agricultura extensiva, mas com diferenças na capacidade de uso do solo, superior em Entradas 

comparativamente a São Marcos. A área de Ervidel apresenta uma agricultura intensiva, com 

culturas irrigadas abrangida pelo perímetro de rega do Roxo (Figura 3.1. e 3.2.).  

 



    

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Localização das áreas de estudo de São Marcos, Entradas e Ervidel e respetivas parcelas agrícolas. 

As áreas de Entradas e São Marcos estão inseridas na ZPE de Castro Verde. 

 

3.2.2. Estudo da dinâmica da paisagem  

Para o estudo da dinâmica da paisagem no período de 2002 - 2011, o mosaico agrícola das 

três áreas de estudo foi cartografado anualmente no início do mês de maio. Relativamente à 

dinâmica da paisagem ao longo do ciclo agrícola anual, as três áreas de estudo foram 

caracterizadas com uma periodicidade bimensal (6 caracterizações por ano), entre novembro e 

setembro, em três ciclos anuais agrícolas (2001/02 a 2003/04). A caracterização do uso do 

solo foi feita com base nas fotografias aéreas da região, as quais permitiram a delimitação das 

parcelas agrícolas, e em trabalho de campo durante o qual toda a área foi percorrida e foram 

registados os usos do solo em cada parcela. A informação recolhida foi incorporada num 

Sistema de Informação Geográfica à escala 1:25 000, utilizando o Programa ArcGis 9.3. 

Foram definidas 12 classes de usos do solo, englobando as áreas agrícolas e as áreas 

florestais. Os usos do solo pouco representativos foram incluídos na classe “outros” (Tabela 

3.1). As áreas artificiais (casas, barracões agrícolas) e superfícies de água não foram 

consideradas. 

 

 



    

 

Tabela 3.1. Definição das classes de uso do solo na caracterização das áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel. 

Uso do solo Descrição 

Restolhos Terrenos em descanso no período após a ceifa (das searas e fenos) e o início do ciclo agrícola 

seguinte (maio até final de setembro). 

Pousios recentes  Parcelas ceifadas no ciclo agrícola anterior (restolhos), e que ficam em descanso no ciclo agrícola de 

referência (Outubro-Setembro), correspondendo a pousios de primeiro ano. Estão incluídos os 

pousios pastoreados e não pastoreados e os pousios com faixas de leguminosas de pequena dimensão. 

Pousios antigos  Parcelas agrícolas em descanso, no mínimo, desde o ciclo agrícola anterior (pousios recentes), 

correspondendo a pousios com mais de 2 anos. Estão incluídos os pousios pastoreados, não 

pastoreados e os pousios com faixas de leguminosas de pequena dimensão.  

Searas e forragens Culturas de trigo, cevada e aveia em regime extensivo ou intensivo (na sua maioria de sequeiro 

existindo apenas algumas searas de regadio na área de estudo de Ervidel). Incluem as associações de 

cereal e leguminosas denominadas de “forragens”. 

Leguminosas Culturas de grão-de-bico, ervilha ou outras leguminosas menos representativas. 

Lavrados Terrenos mobilizados de forma superficial ou profunda (alqueives). Foram também considerados os 

terrenos lavrados com faixas de leguminosas de pequena dimensão. 

Girassol  Cultura de girassol, regada ou não. 

Culturas anuais de 

regadio 

Culturas que no ano agrícola de referência foram regadas pelo menos uma vez. Inclui as hortícolas 

(tomate, melão, beterraba), o milho e o algodão. Exclui o girassol. 

Culturas 

permanentes não 

regadas 

Culturas que ocupam a terra durante vários anos e fornecem repetidas colheitas. Estão incluídas as 

culturas de vinha e olival.  

Cultura 

permanente regada 

Olival de regadio em regime intensivo (densidades superiores a 300 árvores/hectare). 

 

Floresta Sistemas agroflorestais (montado de azinho) e floresta de produção (Pinhal, eucaliptal)  

Outros Classe de usos do solo em que a superfície total ocupada para cada área é baixa (inferior a 0.5%). 

Estão incluídas as hortas.  

 



    

 

a)  b)  

c)  
d)  

e)  f)  

g)  h)  

Figura 3.2. Usos do solo das áreas de estudo. a) Restolho, b) Pousio pastoreado (São Marcos); c) Seara 

(Entradas); d) Lavrado (Ervidel); e) Girassol e seara (Ervidel); f) Beterraba; g) Olival de regadio recém-plantado 

(Ervidel); h) Set-aside (Ervidel). 



    

 

 

3.2.3. Análise dos dados 

 

A partir das classes de uso do solo (Tabela 3.1.) foi calculada a riqueza e índice diversidade 

de usos do solo para cada área/ano (Índice de Diversidade Shannon-Wiener H=−∑ piLn pi). 

Com vista a resumir a informação referente ao uso do solo, foi realizada uma Análise de 

Componentes Principais (PCA), considerando a proporção das 11 classes de uso do solo e os 

parâmetros de riqueza e diversidade de usos do solo para São Marcos, Entradas, Ervidel, entre 

os anos de 2002 e 2011. A classe de uso do solo “outros” não foi incluída na análise. Cada 

combinação área/ano foi assumida como uma amostra diferente. As treze variáveis de 

ocupação do solo sofreram transformação angular asen(√x) antes da análise, para cumprirem 

com o pressuposto de normalidade dos dados (Borcard et al. 2011). Os fatores resultantes da 

PCA, com rotação varimax e valores próprios superiores a 1, constituíram índices de 

composição da paisagem para a análise. A análise foi realizada a partir do Programa SPSS 

(SPSS 2007). Para testar as diferenças entre as áreas, nos fatores resultantes da análise de 

componentes principais, foi realizado o teste pós - comparações pareadas, não paramétrico de 

Kruskal-Wallis. Para explorar o efeito da intensificação agrícola (área) e do tempo (ano) nos 

padrões observados (fatores extraídos da PCA), foram utilizados “Modelos Aditivos 

Generalizados” (GAM) (Hastie & Tibshirani 1990), calculados através do software R (R 

Development Core Team 2011) e do package “mgcv” (Wood 2006).  Os modelos 

generalizados aditivos  são extensões  semiparamétricos dos Modelos Lineares Generalizados 

(GLM), cuja fórmula básica é: 

g (µi) = a0 + ( f1x1 f2x2 + · · · + fkxk), 

onde o g (µi) é a função de link, e  f1 para fk correspondem a funções 

“smoothers” das variáveis preditoras ou explicativas k. Neste estudo, para cada fator da PCA 

foi definido um modelo com erros de distribuição normal e com um link de identidade. As 

variáveis explicativas nos modelos foram a área, como um termo paramétrico, e o ano como 

“smoother” de tempo. Foram comparados modelos GAM com a área e um único “smoother” 

de tempo para todas as áreas, com modelos GAM alternativos, com a área e um “smoother” 

de tempo para cada área, o que permitiu analisar/simular a interação ano-área. Foi definida 

uma dimensão máxima de k=5, para evitar um sobreajustamento “overfitting” do modelo 



    

 

(Santana et al. 2011), e o “smoothing” foi baseado na regressão cúbica “cubic regression 

splines”, de forma a atingir um maior ou menor grau de suavização. Os modelos alternativos 

foram comparados através do Critério de Informação de Akaike (AICc) (Sakamoto et al., 

1986), selecionando o modelo com menor valor, e simultaneamente através da percentagem 

de “deviance” explicada (análise Anova). As variáveis não significativas foram 

sequencialmente retiradas dos modelos até restarem apenas as significativas (p<0.05). 

 

3.3. Resultados 

 

3.3.1. Caracterização do ciclo agrícola ao longo do gradiente de intensificação agrícola 

Na Figura 3.3. está representada a ocupação média dos usos do solo agrícolas nos ciclos 

agrícolas anuais de 2001/02, 2002/03 e 2003/04, nas áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel. 

O sistema produtivo nas áreas de Entradas e São Marcos é semelhante, sendo caracterizado 

pelo cultivo extensivo de cereais num regime de rotação tradicional. A dimensão média das 

parcelas foi de 36ha para a área de São Marcos, 26ha para área de Entradas e 20ha para área 

de Ervidel. Os usos do solo dominantes nas duas primeiras áreas ao longo do ciclo agrícola, 

foram os pousios (recentes e antigos) e as searas/restolhos. O ciclo agrícola inicia-se com os 

terrenos lavrados, que vão sendo substituídos pelas sementeiras de cereal, que ocorreram entre 

novembro e janeiro. As searas foram ceifadas no período entre finais de maio e julho (Figura 

3.3.), convertendo-se em restolhos até ao fim do ciclo agrícola (setembro). Entre janeiro e 

março/maio, os terrenos lavrados aumentaram ligeiramente devido às sementeiras primaveris 

de leguminosas (grão-de-bico e ervilha). A percentagem de cultivos de leguminosas em 

Entradas e São Marcos foi muito baixa, ocupando em julho um valor médio de 2.3% e 3.9% 

da área total, respetivamente. Ao longo do ciclo agrícola a superfície ocupada pelos pousios 

antigos (com mais de 2 anos desde a ceifa), foi superior comparativamente com os pousios 

recentes, sendo esta diferença maior na área de São Marcos do que em Entradas.  

Na Figura 3.3., constata-se que a área de Ervidel apresentou diferenças notórias na ocupação 

dos usos do solo ao longo do ciclo agrícola, comparativamente com as áreas de Entradas e 

São Marcos. Os usos do solo dominantes foram os lavrados, as searas/restolhos e a cultura do 

girassol. No início do ciclo agrícola, no mês de outubro, os terrenos lavrados ocuparam em 

média 60% da superfície da área total. Entre novembro e janeiro, os lavrados foram 



    

 

convertidos em cultivos de cereal em regime extensivo e intensivo. As searas foram ceifadas 

entre maio e julho, tal como nas áreas de Entradas e São Marcos. Entre os meses de março e 

maio, os terrenos lavrados existentes foram convertidos substancialmente em culturas de 

girassol, e em menor proporção em culturas anuais de regadio. A ceifa do girassol ocorreu 

entre julho e setembro. Alguns dos restolhos de girassol e de cereal, foram mobilizados logo 

após a ceifa, não permitindo assim, a existência de pousios até ao final do ciclo agrícola. As 

culturas anuais de regadio ocuparam em média, entre maio e julho, 15% da área total de 

Ervidel, e foram dominadas pelas culturas de beterraba e de milho. Os pousios recentes que 

entre novembro e janeiro cobriram em média 15% e 10% da superfície total, respetivamente, 

desapareceram quase na sua totalidade, no período de março a maio.  

Em Ervidel, a superfície ocupada pelos pousios antigos e leguminosas foi praticamente 

inexistente, cobrindo em média apenas 0.6% da área total, nos três ciclos agrícolas de 

2001/02, 2002/03 e 2003/04. 
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Figura 3.3. Percentagem média de cobertura dos usos do solo agrícolas nas áreas de São Marcos, Entradas e 

Ervidel, nos ciclos agrícolas de 2001/02, 2002/03 e 2003/2004.  

 

 



    

 

3.3.2. Estudo da dinâmica da paisagem no período de 2002-2011 

 

Caracterização geral da estrutura/composição da paisagem ao longo do gradiente de 

intensificação 

 

As áreas de estudo de São Marcos, Entradas e Ervidel apresentaram um mosaico tipicamente 

agrícola, em que as áreas florestais são pouco representativas (Figura 3.4.). No período de 

2002-2011, os usos do solo dominantes nas áreas de Entradas e São Marcos em maio, foram 

os pousios recentes e antigos e as searas. Entre estas duas áreas, a superfície média ocupada 

pelos pousios antigos foi superior na área de São Marcos, enquanto a superfície média 

ocupada pelas searas foi superior na área de Entradas. Nestas áreas e para o mesmo período, a 

cobertura das searas diminuiu, aumentando a expressão dos pousios antigos. Na época 

reprodutora, os terrenos lavrados também diminuíram ao longo dos anos em ambas as áreas 

(ver Figuras 3.4. e 3.5.). Em Ervidel dominaram as culturas anuais regadas e não regadas de 

cereal e girassol e as culturas permanentes regadas (olival em regime intensivo). O girassol, as 

culturas anuais de regadio e olival de regadio, foram culturas exclusivas da área de Ervidel. A 

cultura de girassol sofreu flutuações ao longo do período de 2002-2011, verificando-se uma 

diminuição a partir de 2004, voltando a aumentar a partir do ano de 2007. As superfícies 

ocupadas pelas searas, pelas culturas anuais de regadioe pelas culturas permanentes na área de 

Ervidel também diminuíram. Contribuiu para este declínio, a conversão destas culturas em 

culturas permanentes regadas. No ano de 2011, o declínio da superfície ocupada pelas searas 

deveu-se à preferência dada às culturas do girassol. Os pousios recentes nesta área foram 

praticamente inexistentes na época reprodutora no período de 2002-2011, dado que a 

totalidade dos restolhos são mobilizados e/ou semeados no início do ciclo agrícola seguinte. 

No entanto, os pousios antigos, que não existiam no período de 2002-2004, ocorreram a partir 

de 2006 (Figura 3.4.), correspondendo a áreas agrícolas e de olival tradicional (culturas 

permanentes não regadas) que se encontravam numa fase transitória de conversão em áreas de 

olivais de regadio em regime intensivo. Na época reprodutora, no período de 2002-2011, as 

culturas de leguminosas e os restolhos constituíram as componentes menos representativas 

nas três áreas de estudo. 
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Figura 3.4. Variação anual da percentagem das classes de uso do solo no período de 2002-2011, na época 

reprodutora, nas áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel. 
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Figura 3.5. Mapas da cobertura dos usos do solo nas áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel em maio de 2002 e 2011. 

 



    

 

Análise dos padrões temporais na dinâmica da paisagem ao longo de um gradiente de 

intensificação agrícola 

 

Da análise de componentes principais realizada a partir das 13 variáveis de ocupação do solo, 

resultaram 4 fatores que explicaram 90% da variância total (Tabela 3.2.).  

O fator 1 (designado como PCdiversidade) explicou 51 % da variabilidade dos dados e representa 

um gradiente entre áreas/anos com menor diversidade e riqueza, e maior proporção de pousios 

e florestações, num extremo, e áreas/anos com maior riqueza e diversidade de ocupação dos 

usos do solo, em que dominaram o olival regado, girassol, culturas permanentes e outras 

culturas anuais regadas, no outro extremo. O fator 2 (PCseara) explicou 15% da variância total, 

estando positivamente relacionado com as áreas/anos em que se verificou uma maior 

proporção de searas. O fator 3 (PC lavr/leg), explicou 13% da variância estando positivamente 

relacionado com a proporção de lavrados e leguminosas. O fator 4 (PCrestolho), explicou 9% da 

variância estando relacionado positivamente com as áreas/anos em que os restolhos 

apresentaram maior expressão. 

 

Tabela 3.2. Resultados da análise de componentes principais (PCA) com rotação varimax, a partir das variáveis 

de ocupação do solo. São apresentadas as coordenadas dos fatores da PCA, os valores próprios e a variância 

explicada para cada fator. Os valores sublinhados indicam as coordenadas dos fatores da PCA superiores a 0.6. 

OCUPAÇÃO DOS USOS DO SOLO PCdiversidade PCseara PC lavr/leg PCrestolho 

Girassol 0.896 0,194 -0.124 0.057 

Culturas anuais irrigadas 0.679 0.592 -0.117 0.159 

Olival de regadio 0.901 -0.223 0.061 -0.134 

Floresta -0.948 -0.229 -0.071 0.062 

Lavrado 0.239 0.367 0.688 -0.408 

Restolho 0.059 0.117 -0.006 0.954 

Leguminosas -0.087 -0.062 0.889 0.093 

Culturas permanentes 0.842 0.48 -0.066 -0.006 

Pousios antigos -0.843 -0.48 -0.104 -0.02 

Pousios recentes -0.912 -0.238 0.018 0.015 

Searas 0.109 0.919 0.124 0.074 

Diversidade de usos do solo 0.766 0.208 0.523 0.049 

Riqueza usos do solo 0.878 -0.089 0.312 0.249 

Valor próprio 6.66 2.06 1.70 1.20 

Variância explicada (%) 51.25 15.81 13.09 9.27 

 



    

 

Nas Figuras 3.6.a. e 3.6.b. são apresentadas as coordenadas das áreas/anos nos 4 fatores da 

PCA. Os dois primeiros fatores são os que mais permitem discriminar as 3 áreas. O eixo 1 

(PCdiversidade), permite discriminar a área de Ervidel das áreas de Entradas e São Marcos, 

enquanto o eixo 2 (PCsearas) permite distinguir a área de Entradas e São Marcos. O teste de 

Kruskal-Wallis confirmou a existência de diferenças significativas entre áreas, nos dois 

primeiros eixos (fatores 1 e 2). No caso do fator 1 (H=19.7, p<0.001), as coordenadas de 

Ervidel são significativamente mais altas do que as de Entradas e São Marcos (comparações 

pareadas, p<0.01). No fator 2 também se verificaram diferenças significativas (H=6.3, 

p<0.05), sobretudo entre Entradas e São Marcos (comparações pareadas, p<0.05). 

Relativamente aos fatores 3 e 4 (PC lavr/leg, PCrestolho), constata-se que as coordenadas das 

diferentes áreas/anos se encontram dispersos ao longo dos eixos, não existindo nenhum 

padrão nítido observável. O teste de Kruskall-Wallis demonstrou que não existiram diferenças 

significativas entre áreas para os fatores 3 e 4. 

 

 

Figura 3.6. Representação das coordenadas dos fatores da Análise de componentes principais (PCA), de 

ocupação do solo nas três áreas de estudo entre 2002 e 2011. a) Coordenadas dos fatores 1(PCdiversidade) e 2 

(PCsearas)  b) Coordenadas dos fatores 3 (PClav/leg) e 4 (PCrestolhos). As áreas estão representadas por quadrados 

(São Marcos), triângulos (Entradas) e círculos (Ervidel). 



    

 

Efeito da área e do tempo nos padrões dos usos do solo 

Os resultados para os modelos GAM são apresentados na Tabela 3.3.. O modelo GAM 

selecionado para o fator 1 (PC diversidade) incluiu a variável área de estudo “Area”, e um 

“smoother” da variável “ano” (s(ano)) para as áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel 

(Tabela 3.3). Para o fator 1 demonstrou-se um efeito “área”, com diferenças significativas 

entre todas as áreas, com nível de significância superior na área de Ervidel (p<0.001) e 

inferior em São Marcos (p<0.05) (Tabela 3.3). O efeito “smoother” ano para cada área sugere 

um aumento quase linear ao longo do tempo para PC diversidade, mais notório em Ervidel 

comparativamente à área de São Marcos. Na área de Entradas não parece existir variação na 

diversidade de usos do solo no período de 2002-2011 (Figura 3.7.). O modelo selecionado 

para o fator 2 da PCA (PC searas), (Tabela 3.3.), incluiu a variável área (p<0.001), e um 

“smoother” ano para as áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel. A variável “área” teve um 

efeito altamente significativo (p<0.001), indicando diferenças na superfície ocupada pelas 

searas entre as áreas, e com “smoothers” ano significativos para cada área, com nível de 

significância superior na área de Ervidel (Tabela 3.3). Os “smoother” ano para cada área 

demonstraram uma tendência de declínio na área ocupada por cereal, sendo este mais 

acentuado em Ervidel (Figura 3.7.). Para o fator 3 (PC lavrado/leguminosas), não existiu um efeito 

“área”, o modelo selecionado incluiu um “smoother” ano para São Marcos e para Entradas. O 

“smoother” do ano para Entradas demonstrou uma tendência de declínio na área ocupada 

pelos lavrados/leguminosas no período de 2002 e 2011, enquanto para a área de São Marcos o 

“smoother” do ano demonstrou uma tendência de declínio de 2002 a 2006, estabilizando até 

2011 (Figura 3.8.). Para o fator 4 (PCrestolho), não foi encontrado modelo, não existindo efeito 

da área ou “smoother” do ano. 

Tabela 3.3. Modelos GAM para os fatores extraídos da Análise de Componentes Principais (PCA). São 

apresentados os níveis de significância das variáveis dos modelos ( (.) p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01; *** 

p<0.001), e também o R
2 
, “deviance” explicada (%) e os respetivos AIC dos modelos. 

Variáveis PC diversidade PC searas PC lavr./leg. PC restolho 

Área ** *** - - 

s (ano) - - - - 

s (ano) São Marcos * ** (.) - 

s (ano) Entradas ** ** ** - 

s (ano) Ervidel *** *** - - 

R2 (%) 86.4 90.0 42 - 

“deviance”(%) 89.2 92.2 52.8 - 

AIC 33.37 24.37 75.74 - 

 



    

 

  

  

  

Figura 3.7. Curvas “smoothing” para a variável “ano”, resultante dos modelos GAM para os fatores 1 e 2 (PC 

diversidade e PC searas) resultante da Análise de Componentes Principais das variáveis da cobertura do uso do 

solo, para São Marcos, Entradas e Ervidel, entre 2002 e 2011. O eixo vertical representa os valores ajustados. As 

linhas a tracejado representam os intervalos de confiança a 95%. 

Modelo PC diversidade-São Marcos 

Modelo PCsearas - Entradas 

Modelo PC diversidade - Ervidel 

Modelo PC diversidade - Entradas 

Modelo PCsearas - Ervidel 
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Figura 3.8. Curvas “smoothing” para a variável “ano”, resultante dos modelos GAM para o fator 3 (PC lavrados 

leguminosas) resultante da Análise de Componentes Principais das variáveis da cobertura do uso do solo, para 

São Marcos e Entradas, entre 2002 e 2011. O eixo vertical representa os valores ajustados. As linhas a tracejado 

representam os intervalos de confiança a 95%. 

 

3.4. Discussão 

3.4.1. Diferenças globais entre áreas e identificação do gradiente de intensificação 

A análise da dinâmica da paisagem nas áreas de estudo, demonstrou que a diversidade de usos 

do solo está na base do gradiente de intensificação agrícola observado. A área de Ervidel, de 

características intensivas, diferenciou-se das restantes pela diversidade de usos do solo, 

devido à ocorrência de culturas exclusivas, designadamente o girassol, as culturas anuais de 

regadio e o olival de regadio. Os pousios recentes e antigos foram pouco representativos nesta 

área. 

Considerando as áreas de características extensivas, a superfície ocupada pelas searas 

diferenciou o gradiente de extensificação entre São Marcos e Entradas, aumentando à medida 

que a superfície ocupada pelo cereal aumenta (São Marcos < Entradas). Por outro lado, a 

superfície média ocupada pelos pousios antigos, características das áreas mais extensivas, foi 

superior na área de São Marcos onde se praticam rotações mais longas. Este facto já tinha sido 



    

 

constatado no estudo de Moreira et al. 2004, para as mesmas áreas. A área de Entradas 

apresenta solos mais férteis comparativamente a São Marcos, tornando-a mais apta à prática 

de rotações agrícolas mais curtas, refletindo-se numa maior superfície ocupada pelas searas e 

menor área ocupada por pousios antigos. Estas características permitem concluir que, no 

gradiente de intensificação agrícola encontrado, Entradas é uma área de características mais 

intensivas do que São Marcos. Para além da diminuição na ocupação dos pousios e redução 

do ciclo de rotação cereal-pousio, verificou-se uma diminuição da ocupação de leguminosas 

ao longo do gradiente de intensificação, tal como referenciado por Santos & Suárez 2005. No 

entanto, os resultados do presente estudo demonstram que a associação dos conceitos de 

intensificação agrícola e simplificação da paisagem tal como é amplamente referenciado 

(Stoate et al. 2001, Benton et al. 2003, Tscharntke et al. 2005), não poderá ser generalizado. 

No contexto nacional, em particular no Baixo Alentejo, as áreas com características mais 

extensivas estão associadas a uma menor diversidade de usos do solo, onde dominam os 

pousios antigos e recentes. O gradiente de intensificação agrícola é adequadamente retratado 

pela presença de pousio, o qual domina no extremo da extensividade e está ausente no 

extremo da intensificação. A existência de rotação cultural cereal-pousio responsável pelo 

mosaico agrícola tradicional, está presente ao longo deste gradiente. As rotações entre 

parcelas de ciclo curto contrastam com as rotações longas, em que os pousios podem ter 

vários anos. Nos sistemas mais intensivos as rotações desaparecem ou, quando presentes, os 

pousios permanecem por curtos períodos de tempo, sendo geralmente convertidos em 

lavrados antes ou durante o período reprodutor.  

 

3.4.2. Variações temporais (inter e intra anuais) na dinâmica da paisagem ao longo do 

gradiente de intensificação - Relação com as políticas agrícolas  

Com o desaparecimento da rotação cereal-pousio nas áreas mais intensivas, os pousios 

recentes e antigos tornam-se pouco representativos, como verificado na área mais intensiva de 

Ervidel. No período de 2002-2004 os pousios recentes nesta área cobriam em média 

aproximadamente 10% da superfície total, sendo mantidos de novembro até março, altura em 

que eram mobilizados quase na sua totalidade. Estas áreas estavam inseridas na medida de 

“set-aside” (retirada de terras da produção), a qual foi introduzida para limitar a produção de 

cereais na União Europeia e que se tornou obrigatória a partir da reforma da PAC de 1992. A 

retirada obrigatória de terras para produção passou a ser fixada em 10% da área das 



    

 

explorações a partir do ano agrícola 1999/2000. A partir do ano agrícola 2007/2008, em 

resposta ao abaixamento de stocks da União Europeia, a medida set-aside deixou de ser 

obrigatória, levando ao seu abandono pelos agricultores, com efeitos mais evidentes nas áreas 

de agricultura intensiva. 

Nas três áreas de estudo, no período de 2002 a 2011, a superfície ocupada pelas searas 

diminuiu. Nas duas áreas com características extensivas esta tendência foi acompanhada por 

um aumento dos pousios antigos. Na área de Entradas, esta tendência já se vinha a constatar 

antes de 2001/02, dado que a superfície ocupada pelas searas tinha sofrido um declínio de 

10% a 20% entre 1996/97 (Moreira et al. 2004) e o início do presente estudo (2001/02). A 

variação temporal no declínio do cereal, que se verificou na última década, deveu-se 

principalmente às alterações das políticas agrícolas, nomeadamente a implementação do 

Regime de Pagamento Único (RPU). O desligamento das ajudas à produção veio agravar a 

tendência de decréscimo da área de cereal já descrita por Santos et al. 2008, para as ZPEs de 

Castro Verde e Vale do Guadiana. Da SAU, 1/3 estava ocupada por pastagens permanentes e 

2/3 ocupada pelas terras aráveis, das quais 2/3 em pousio. A diminuição de cereal foi 

acompanhada também por um declínio na área ocupada pelas culturas de leguminosas, nas 

áreas de Entradas e São Marcos, estando igualmente associado às políticas agrícolas 

mencionadas acima. 

A diminuição da área de cereal na área intensiva de Ervidel esteve relacionada com a 

conversão de áreas agrícolas em olival de regadio em regime intensivo. Na última década, a 

área de olival no Alentejo cresceu cerca de 19%, correspondendo a 26 mil hectares de novos 

olivais, dos quais 24.5 mil hectares em regime intensivo. Esse aumento foi acompanhado por 

um decréscimo do número de explorações, passando as empresas agrícolas a explorar 21 mil 

hectares de olivais de regadio nesta região (INE 2011). Esta transformação deveu-se 

essencialmente à conversão das áreas de culturas cerealíferas de sequeiro (INE 2011). A 

implementação destas culturas permanentes em regime intensivo tem vindo a ser estimulados 

pelo PRODER (2007-2013), através do Eixo 1 “aumento da competitividade dos setores 

agrícola e florestal”, nomeadamente as medidas 1.1 Inovação e Desenvolvimento Empresarial 

e 1.6 “regadios e infraestruturas coletivas” 

(http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=378). Em particular o desenvolvimento do 

regadio de Alqueva (medida 1.6.2), fortemente subsidiado pela União Europeia, o qual pode 

ser considerado como o principal veículo de transformação da paisagem que atualmente 

ocorre em Portugal. A manutenção das culturas anuais e o aparecimento dos pousios, os quais 

http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=378


    

 

surgiram numa fase transitória, prévia à instalação dos olivais de regadio, contribuíram para o 

aumento da diversidade de usos do solo no período de 2002-2011 na área de estudo de Ervidel 

(PCdiversidade). Este aumento de diversidade de usos não é acompanhado por um aumento de 

biodiversidade, nomeadamente das aves estepárias, devido à perda efetiva dos usos do solo 

mais associadas a estas espécies (e.g. Santos & Suárez 2005, Batáry et al. 2011). 

Os resultados apresentados relativamente às áreas agrícolas extensivas (São Marcos e 

Entradas) revelaram uma tendência no sentido do aumento do grau de extensificação, com a 

diminuição das searas e terrenos lavrados. Estas áreas extensivas estão bastante vulneráveis e 

dependentes das políticas agrícolas e, a continuar o Regime de Pagamento Único, o 

desligamento das ajudas nos cereais e níveis de apoio desinteressantes para as medidas agro-

ambientais (associadas a um aumento geral dos custos de produção a redução dos preços de 

venda do cereal), a tendência continuará no sentido da redução da área de cereais, aumento 

das pastagens permanentes, ou abandono do uso agrícola e aumento da pressão para florestar 

(Santos et al. 2008). Será urgente contrariar esta tendência promovendo novamente a rotação 

cereal-pousio, principalmente nas áreas identificadas como prioritárias para a conservação das 

aves estepárias, controlando a recente tendência para o aumento dos efetivos pecuários e, nas 

terras mais pobres, impedir o abandono ou florestação de forma a evitar a fragmentação de 

zonas abertas com elevado valor biodiversidade.  

 

3.4.3. Implicação para a biodiversidade, em particular a da avifauna estepária 

As alterações ao mosaico agrícola extensivo têm implicações na biodiversidade, 

particularmente na avifauna estepária. Em Portugal, diversos estudos realizados na região de 

Castro Verde demonstraram a importância de manter o mosaico agrícola extensivo, por 

oferecem um habitat importante de alimentação para espécies invernantes como Alauda 

arvensis, Pluvialis apricaria ou Vanellus vanellus e também para as espécies residentes, 

nomeadamente Otis tarda, Tetrax tetrax (Moreira et al. 2005a, Pinto et al. 2005, Moreira et 

al. 2007), ou ainda por permitirem manter a diversidade de aves estepárias (Delgado & 

Moreira 2000). Da análise destes estudos podem ser inferidos diferentes cenários de alteração 

dos usos do solo nestes sistemas agrícolas extensivos e o seu impacto nas aves. Com a 

substituição de searas por pousios (como consequência do desligamento da ajudas à produção 

e do regime de pagamento único), é expectável que as espécies associadas ao cereal como 

Emberiza calandra ou Cisticola juncidis sejam afetadas, assim como aquelas associadas aos 



    

 

terrenos lavrados como Pterocles orientalis (Delgado & Moreira 2000, Moreira et al. 2007). 

Com o aumento das pastagens permanentes, as espécies Melanocorypha calandra ou Tetrax 

tetrax, poderão ser beneficiadas dependendo da forma como os pousios são geridos em 

rotação (Moreira et al. 2007). Pelo contrário, se a tendência for para um aumento de cereal, ou 

para aumento das florestações, as espécies que dependem de grandes áreas de pousio de 

elevado valor conservacionista como Otis tarda, Melanocorypha calandra e Tetrax tetrax 

(Pinto et al. 2005, Moreira et al. 2007, Morgado et al. 2010) deverão ser prejudicadas.  

O estudo desenvolvido por Moreira et al. 2004, apresenta um modelo de adequabilidade de 

habitat para Otis tarda (Figura 3.9.), em que este é maximizado quando existe o mosaico 

agrícola diversificado. Este modelo apresenta também um gradiente de extensificação, em que 

no extremo de intensificação, há uma dominância das culturas de cereal e inexistência de 

pousio, enquanto no extremo de extensificação se verifica a situação inversa (sendo o pousio 

dominante). Neste último caso, a fase que se seguiria seria o abandono agrícola e o 

desenvolvimento de matos. Em ambos os casos, verifica-se uma diminuição da diversidade 

dos usos do solo (Figura 3.9.), salientando o facto do mosaico agrícola extensivo diversificado 

corresponder a um ponto intermédio de extensificação, onde dominam as parcelas de pousios, 

de cereal e lavrados. 

No presente estudo, o gradiente de intensificação apresentado é mais abrangente, 

nomeadamente no que diz respeito às áreas intensivas, em que antes de atingir o extremo de 

intensificação, ocupado por monoculturas, as áreas podem apresentar uma diversidade de 

culturas em regime intensivo, que contribuem para um aumento da diversidade de habitats 

nestas áreas.  

 

 

 



    

 

 

 

Figura 3.9. Modelo hipotético de adequabilidade de habitat para Otis tarda em função da estrutura da paisagem 

agrícola ao longo de um gradiente de extensificação no Sul de Portugal. (adaptado de Moreira et al. 2004): a 

adequabilidade do habitat para Otis tarda é mínima nas áreas intensivas (a); máximo na paisagem de mosaico 

agrícola, dominada por pousios e searas (c); e diminui novamente numa paisagem agrícola dominada por pousios 

(pastoreados e não pastoreados) (e). Exceto na situação ideal de mosaico agrícola (c), a intensificação agrícola 

(no sentido de a) e o abandono agrícola com o desenvolvimento de matos (no sentido de (e), serão prejudiciais a 

Otis tarda. 

 

A disponibilidade e a qualidade de habitat para as aves, também pode variar a nível regional. 

Estudos realizados em França e Espanha, demonstraram uma influência positiva da 

diversidade de usos do solo na ocorrência de machos de Tetrax tetrax (Martinez 1994, 

Salamolard et al. 1996, Salamolard & Moreau 1999, Morales et al. 2005, 2006). No entanto, 

na Península Ibérica a densidade dessa espécie é superior nas paisagens com menor 

diversidade de usos de solo (Silva 2010, Moreira et al. subm.).   

Apesar da diversidade que poderá ocorrer nas áreas mais intensivas, esta não corresponde a 

uma maior adequabilidade para as aves dependentes de sistemas agrícolas. Em particular, 

salienta-se que no período de estudo, foi banida a medida de retirada obrigatória de terras 

(“set-aside”), a qual permitia a existência de pousios em sistemas intensivos, permitindo a 

disponibilização de um importante recurso alimentar para as aves durante o inverno (Donald 

& Evans 1994, Evans & Smith 1994, Aebisher 1997) e habitat de nidificação (Wilson et al. 

1997, Poulsen et al. 1998, Henderson et al. 2000, McMahon et al. 2010). No entanto, na área 

de Ervidel, durante o período de retirada obrigatória de terras, anterior a 2007, as 

mobilizações nestes terrenos ocorriam predominantemente no início da época reprodutora, 



    

 

não permitindo assim alcançar um dos objetivos da medida (o de contribuir para a proteção 

das aves dos sistemas agrícolas), provocando a destruição de ninhos e contribuindo para o 

insucesso reprodutor das aves. 

As pastagens permanentes, como referido, não constituem um habitat favorável para aves 

estepárias, pela perda da rotação e dos usos que a constituem (nomeadamente o cereal). Não 

obstante, a qualidade das pastagens para as aves pode ser melhorada, quer ao nível da gestão 

do efetivo pecuário, quer pela diversificação do mosaico agrícola. Neste contexto, as medidas 

previstas na Portaria 1234/2010 de 10 de dezembro, para a ITI das Zonas Rede Natura 

Alentejo (Apoio designado «Gestão de pastagem permanente extensiva») contribuem para 

essa melhoria, restringindo o encabeçamento, criando áreas livres de pastoreio e de cortes 

para forragem e introduzindo leguminosas no mosaico agrícola
10

.  

3.5. Conclusões 

Os sistemas agrícolas estudados tendem para os extremos do mosaico agrícola, quer extensivo 

(São Marcos, Entradas), quer intensivo (Ervidel), os quais são prejudiciais à diversidade da 

avifauna dependente dos sistemas agrícolas. Se, por um lado, nas áreas extensivas se torna 

fundamental assegurar o mosaico tradicional (rotação cereal-pousio, reforçar a presença de 

cereal nas terras adequadas, proceder ao restabelecimento das ajudas à produção e finalização 

do mecanismo de RPU, e reforçar as aplicações em medidas ago-ambientais, nomeadamente 

as associadas ao aumento das áreas de leguminosas). Por outro, nas áreas intensivas, importa 

implementar um efetivo mecanismo de “set-aside”, impedindo a mobilização dos terrenos 

desde a ceifa até ao final da época reprodutora do ciclo agrícola seguinte, e condicionar o 

cultivo de culturas permanentes. 

                                                      
10

 Portaria 1234/2010 de 10 de dezembro, Artigo 82.º -J, ponto 3 - Compromissos dos beneficiários: 

c) manter um encabeçamento em pastoreio igual ou  inferior a 0,7 CN por hectare de superfície forrageira; 

d) Não pastorear nem realizar cortes de forragem entre 15 de março e 30 de junho em 20% da área de pastagem permanente; 

g) utilização de leguminosas (relação de 1 ha das culturas por cada 50 ha). 



    

 

SECÇÃO III. O EFEITO DA INTENSIFICAÇÃO 

AGRÍCOLA NA COMUNIDADE DE AVES DAS 

SEARAS 

 

Esta Secção é composta por quatro capítulos que abordam a temática do efeito da 

intensificação agrícola na qualidade do habitat e na comunidade de aves das searas. O capítulo 

4 centra-se no efeito da intensificação agrícola e das variações interanuais na qualidade das 

searas para as aves. O Capítulo 5, analisa os efeitos da intensificação agrícola sobre a riqueza 

e abundâncias de aves das searas. O Capítulo 6, caracteriza as variáveis que influenciam a 

estrutura das comunidades de aves nas searas a duas escalas espaciais, local e paisagem, em 

três áreas que representam o gradiente de intensificação agrícola. O Capítulo 7 analisa o efeito 

do tipo de cereal na abundância e riqueza das espécies de aves na área mais extensiva, 

relacionando com as diferenças na estrutura do habitat e disponibilidade alimentar. 



    

 



    

 

CAPÍTULO 4. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO E 

DISPONIBILIDADE ALIMENTAR NAS SEARAS E SUA VARIAÇÃO INTERANUAL, AO 

LONGO DE UM GRADIENTE DE INTENSIFICAÇÃO AGRÍCOLA 

 

4.1. Introdução 

As principais ameaças para as aves das paisagens agrícolas da Europa assentam na perda e 

degradação do habitat, impulsionada pela intensificação agrícola (Onrubia & Andrés 2005, 

Sanderson et al. 2005, Santos & Suárez 2005). As alterações das práticas agrícolas associadas 

à intensificação, incidem na redução dos ciclos de rotação de culturas com o aumento da área 

semeada com cereais de inverno e o desaparecimento de pousios. Em particular, nas searas, 

estas alterações incluem o aumento do uso de pesticidas e fertilizantes, a especialização e 

melhoramento de culturas (com elevada produtividade) conduzindo à criação de 

monoculturas, o aumento da dimensão das parcelas cultivadas (através de emparcelamento, 

promovendo o desaparecimento de sebes ou áreas não cultivadas), e a implementação de 

regadio. O aumento do uso de maquinaria agrícola, também é acompanhado pelo aumento de 

ceifas precoces e eficientes, realização de lavras profundas, e diminuição do período de 

permanência dos restolhos após a ceifa (Suárez et al. 1997, Oñate 2005, Sanderson et al. 

2005). As condições climáticas e edáficas condicionam também as práticas culturais, já que 

determinam o desenvolvimento vegetativo das culturas, a produtividade, as datas de 

sementeira e de colheita. Os recursos alimentares para as aves nas culturas cerealíferas, 

também variam ao longo do ano. No inverno, a densidade de sementes e em particular a 

importância do cereal germinado parece determinar a distribuição das aves e explicar as 

preferências de habitat (Robinson & Sutherland 1997, Chamberlain et al. 1999), enquanto na 

época reprodutora os invertebrados constituem um importante recurso alimentar, mesmo nas 

espécies de aves granívoras/herbívoras, em que as crias se alimentam à base de insetos 

(Wilson et al. 1996, Telleria et al. 1988, Cunningham et al. 2004). Os invertebrados 

associados aos sistemas agrícolas têm sofrido um declínio (Benton et al. 2002, Robinson & 

Sutherland 2002), devido principalmente a um aumento no uso de pesticidas (e.g. Campbell 

1997, Boatman et al. 2004). No entanto, são raros os estudos à escala da parcela, em que se 

analisa a qualidade dos cultivos de cereal para as aves (alimento, refúgio e nidificação) ao 

longo do ciclo agrícola (ver Capítulo 7), relacionando com os efeitos da intensificação 

agrícola (e.g. Clere & Bretagnolle 2001, Flohre et al. 2011). Neste sentido, o objetivo deste 



    

 

capítulo foi avaliar o efeito da intensificação na estrutura da vegetação e disponibilidade 

alimentar nas searas à escala da parcela, relacionando estes efeitos com as variações sazonais 

associadas ao ciclo agrícola anual, e com as variações agrícolas interanuais.  

4.2. Métodos 

Nas searas das áreas de estudo de São Marcos, Entradas e Ervidel, foi caracterizada a 

estrutura da vegetação e disponibilidade alimentar, ao longo de transectos lineares (os quais 

foram também utilizados para a caracterização da comunidade de aves). Esta caracterização 

teve uma base sazonal: inverno e época reprodutora. Para o inverno, foram caracterizados dois 

anos consecutivos (2002/03 e 2003/04), enquanto na época reprodutora foram caracterizados 

três anos consecutivos (2002 a 2004). 

4.2.1. Caracterização da estrutura da vegetação e disponibilidade alimentar 

Para a caracterização da estrutura da vegetação, foram quantificados os seguintes parâmetros: 

altura da vegetação, percentagem de cobertura da vegetação, e densidade foliar horizontal a 

diferentes classes de altura do solo (ver detalhes Capítulo 2).  

Para a caracterização da disponibilidade alimentar foram quantificadas, no inverno, a 

abundância de sementes de cereal à superfície do solo e, na época reprodutora, a 

abundância/biomassa e riqueza/diversidade de artrópodes na vegetação herbácea e no solo 

(ver detalhes Capítulo 2). A abundância de sementes por transecto foi expressa em número 

médio de sementes por amostra. Na época reprodutora, a disponibilidade de artrópodes foi 

caracterizada através da amostragem por armadilhas do tipo “pitfall” (artrópodes do solo), e 

por batimentos de rede (artrópodes da vegetação) (ver detalhes Capítulo 2). Para a 

identificação dos indivíduos capturados, foi tida como referência taxonómica a Familia, para 

os artrópodes pertencentes à classe Insecta (exceto para as ordens Lepidoptera e 

Ephemeroptera); a Ordem para a Classe Arachnida, e as Classes para a Superclasse 

Myriapoda (Classes Chilopoda e Diplopoda) (Anexo A). Não foram consideradas para 

identificação as ordens Collembola e Acarina, devido à sua diminuta dimensão. Para os 

artrópodes do solo e da vegetação, foram determinados os parâmetros: a) Abundância de cada 

taxon por transecto; b) Abundância total, que resultou da soma do número total de indivíduos 

capturados por transecto; c) Riqueza taxonómica, que correspondeu ao número total de 

famílias capturadas por transecto; d) Diversidade taxonómica, calculada a partir do índice de 

Shannon; e) Biomassa total por transecto, a qual foi estimada a partir do comprimento dos 



    

 

indivíduos capturados, de acordo com Clere & Bretagnolle (2001). Para as cinco classes de 

comprimento,  <5mm, 5-10mm, 10-15mm, 15-20 mm e >20mm, foram correspondidas, as 

seguintes classes de peso: classe 1, 10, 50, 100 e 250 mg, respetivamente. A biomassa de cada 

táxon por transecto foi calculada multiplicando o número de indivíduos de cada classe de 

tamanho pelo peso médio da classe. 

4.2.2. Variáveis explicativas 

Para análise foram consideradas as seguintes variáveis explicativas: a) “área” que representou 

o nível de intensificação agrícola (São Marcos< Entradas< Ervidel), b) o “ano”, como 

variável que reflete potenciais diferenças interanuais e c) interação “área * ano”, já que o 

efeito das variações interanuais poderia ser diferente para cada nível de intensificação. Não 

foi possível considerar como variável explicativa o tipo de cereal, devido à dominância das 

searas de trigo (95%) na área de Ervidel.   

4.2.3. Análise estatística 

Uma vez que se verificaram valores de correlação elevados nos parâmetros utilizados para 

caracterizar a estrutura da vegetação nas duas estações do ano, assim como para os parâmetros 

da disponibilidade alimentar na época reprodutora, foi realizada uma Análise de Componentes 

Principais (PCA) para cada um destes conjuntos de parâmetros para as três áreas, de forma a 

sumarizar informação redundante. Os fatores resultantes da PCA com rotação varimax, e 

valores próprios superiores a um, constituíram índices de estrutura da vegetação/ 

disponibilidade alimentar para a análise. Os parâmetros de disponibilidade alimentar foram 

transformados (transformação logarítmica) antes da análise. Para os parâmetros de estrutura 

da vegetação, verificaram-se os pressupostos de normalidade e igualdade de variâncias (K-S e 

teste de Levene). A análise de Componentes Principais foi realizada a partir do Programa 

SPSS (SPSS 2007). 

Foram desenvolvidos modelos lineares generalizados (GLM) com uma probabilidade de 

distribuição normal e uma função de ligação de identidade, para relacionar os fatores 

resultantes da PCA das variáveis da estrutura da vegetação e da disponibilidade alimentar com 

as variáveis explicativas. Nos modelos GLM utilizou-se o processo de seleção “stepwise 

backward”, que elimina sucessivamente as variáveis explicativas não significativas (usando a 

função “drop1” do R) até restarem no modelo apenas as significativas (Zuur et al. 2009). Os 

pressupostos de homogeneidade, normalidade e independência dos modelos foram validados 

graficamente, através da análise dos padrões dos resíduos (resíduos vs. valores ajustados para 



    

 

homogeneidade, e valores dos resíduos vs. variáveis explicativas para independência) (Zuur et 

al. 2009). O ajuste do modelo foi avaliado através a variância explicada pelo valor de R
2
, 

valor da estatística de F e respetivo valor de significância. A análise GLM foi realizada a 

partir do Programa R (R Development Core Team 2011). 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Inverno 

Estrutura da vegetação 

Na Tabela 4.1. são apresentados os valores médios dos parâmetros de altura, cobertura da 

vegetação, e densidade foliar horizontal nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel, no 

inverno de 2002/03 e 2003/04. As searas de São Marcos apresentaram uma altura média da 

vegetação entre 20-24cm, e 60% de cobertura da vegetação (Tabela 4.1.). As searas de 

Entradas apresentaram uma altura média da vegetação cerca de 22cm, e cobertura da 

vegetação entre 63-70%. As searas de Ervidel foram mais baixas (15.5cm), e com uma menor 

cobertura média da vegetação (44%) no inverno de 2002/03, comparativamente ao inverno de 

2003/04, que apresentou searas mais altas (25.8cm) e com maior cobertura da vegetação 

(70%). A densidade foliar horizontal nas searas nas três áreas variou entre 40-70%, e 10-40%, 

para a primeira e segunda classes de alturas, respetivamente. Para as restantes classes de 

altura, a densidade foliar foi baixa. Na Tabela 4.1. é apresentada a disponibilidade média de 

sementes no solo (janeiro), nas searas das três áreas de estudo. O número médio de sementes 

por transecto, variou entre 0.3 e 1.2 sementes/amostra, correspondendo respetivamente à 

abundância de sementes na área de Ervidel no inverno de 2002/03, e na área de Entradas no 

inverno de 2003/04 (Tabela 4.1.). 



    

 

  

Tabela 4.1. Valores médios e respetivos erros-padrão (SE) das variáveis de estrutura de vegetação (altura, 

cobertura da vegetação e média das densidade foliar horizontal para as diferentes classes de altura)  e  

abundância média de sementes, nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel para os Invernos de 2002/03 e de 

2003/04. O valor de n corresponde ao número de transectos realizados. 

  São Marcos Entradas Ervidel 

 
Variáveis 

2002/03 

(n=20) 

2003/04 

(n=20) 

2002/03 

(n=20) 

2003/04 

(n=20) 

2002/03 

(n=20) 

2003/04 

(n=20) 

  média SE média SE média SE média SE média SE média SE 
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1 (0-12.5cm) 60.6 5.3 52.6 5.8 63.8 6.0 67.7 3.9 39.8 5.4 72.0 4.2 

2 (12.5-25cm) 28.6 4.9 24.1 5.3 28.8 6.3 28.5 4.3 9.4 2.6 37.4 7.1 

3 (25-37.5cm) 7.5 2.5 6.5 2.5 7.9 3.4 5.6 2.0 0.8 0.4 16.3 6.6 

4 (37.5-50cm) 1.5 0.7 0.8 0.5 1.1 0.7 0.7 0.6 -  7.2 4.1 

5 (50-62.5cm) 0.1 0.0 0.1 0.1 -  0.1 0.1 -  1.9 1.5 

6 (62.5-75cm) -  -  -  -  -  0.3 0.2 

Altura da vegetação (cm) 24.4 1.8 20.4 2.1 22.0 2.0 22.3 1.5 15.5 1.3 25.8 2.7 

Cobertura da vegetação (%) 63.5 3.5 59.5 5.5 63.3 4.5 71.9 2.6 44.9 4.5 70.6 3.2 

Abundância de sementes 
(nº/amostra) 0.7 0.2 0.7 0.2 0.9 0.2 1.2 0.3 0.8 0.2 0.3 0.1 

 

Da análise de componentes principais (PCA), resultaram dois fatores a partir das oito 

variáveis originais da estrutura da vegetação, para as searas das três áreas de estudo. O fator 1 

da PCA explicou 45% da variância total, e esteve positivamente associado às variáveis de 

altura, cobertura da vegetação, e densidade foliar horizontal das classes mais baixas, entre 0-

37.5cm do solo (PC altura,cobertura,estrato 0-37.5cm).O fator 2 explicou 44% da variância, e esteve 

associado positivamente às variáveis originais de densidade foliar horizontal das classes mais 

altas, entre 25-75cm de altura do solo (PC estrato 25-75cm) (Tabela 4.2.). 

Tabela 4.2. Resultados da análise de componentes principais com rotação varimax, a partir das variáveis 

originais de estrutura da vegetação nas searas das três áreas de estudo, no inverno. São apresentados os fatores 

com valores próprios superiores a um. Os valores sublinhados e a negrito indicam as coordenadas dos fatores 

superiores a 0.6. 

Variáveis originais PCA 
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 Fator 1 Fator 2 

Classe altura 1 (0-12.5cm) 0.953 0.069 

Classe altura 2 (12.5-25cm) 0.891 0.327 

Classe altura 3 (25-37.5cm) 0.616 0.663 

Classe altura 4 (37.5-50cm) 0.279 0.951 

Classe altura 5 (50-62.5cm) 0.095 0.967 

Classe altura 6 (62.5-75cm) 0.076 0.969 

Altura da vegetação 0.865 0.415 

Cobertura da vegetação 0.837 -0.016 

Valores próprios 3.626 3.501 

Variância (%) 45.32 43.76 

 



    

 

Nos modelos GLM para o fator 1 (PC altura,cobertura estrato 0-37.5cm), as variáveis explicativas 

“área”, “ano” e interação “ano*área” foram significativas (Tabela 4.3.). O modelo obtido 

sugere que as searas de Entradas foram em média mais desenvolvidas, isto é mais altas e 

densas, e com maior percentagem de cobertura da vegetação, que as searas de Ervidel e São 

Marcos. No inverno de 2002/03 as searas foram menos desenvolvidas, mas os padrões de 

variação temporal foram diferentes entre as áreas (Figura 4.1.a.), dado que do inverno de 

2002/03 para 2003/2004, se verificou um aumento no desenvolvimento das searas de Ervidel, 

e uma diminuição nas searas de São Marcos. As searas de Entradas mantiveram 

aproximadamente as mesmas características estruturais da vegetação. 

 

Tabela 4.3. Resultados dos modelos GLM (seleção stepwise backwards) no inverno, para os fatores da PCA 

relativos à estrutura da vegetação e para a disponibilidade alimentar. São apresentadas as variáveis explicativas 

“área”, “ano” e interação “ano*área” consideradas nos modelos GLM, e respetivos níveis de significância das 

variáveis retidas nos modelos finais (*, p<0.05; ** p<0.01;***p<0.001). É apresentado o valor de R
2
 ajustado 

para o modelo GLM, o valor de F e respetivo grau de significância. 

 

 

 

 

Disponibilidade de sementes de cereal 

A abundância de sementes nas searas, após a germinação do cereal apresentou-se baixa 

(média de 0.73 sementes/amostra por transecto, Figura 4.1.b) (ver Telleria et al. 1988, 

Delgado 1997). O efeito área foi significativo (p <0.05) para o modelo GLM da abundância 

de sementes (Tabela 4.3.). A abundância foi superior na área de Entradas, comparativamente 

às searas de São Marcos e Ervidel. Não se verificaram diferenças significativas na abundância 

de sementes entre o inverno de 2002/03 e 2003/04. 

 Ano Área 
Interação 

ano*area 

R2 

Estrutura da vegetação     

Fator 1 (PC  altura,cobertura,estrato 0-37.5cm )   ** 0.13, F=4.64*** 

Fator 2 (PC estrato 25 -75 cm)     

Disponibilidade alimentar     

Abundância de sementes (número sementes/amostra)  *  0.05, F=4.13* 



    

 

  

a) b) 

Figura 4.1. Variação dos valores médios e respetivos erros padrão dos índices de estrutura de vegetação e para o 

parâmetro de abundância de sementes à superfície do solo no inverno: a) variação do fator PC altura, coberturaestrato 0-

37.5 cm nas searas de São Marcos (quadrados), Entradas (círculos), e Ervidel (triângulos) no inverno de 2002/03 e 

2003/04. b) Número médio de sementes/amostra por transecto e respetivos erros-padrão, nas searas de São 

Marcos, Entradas e Ervidel. 

 

4.3.2. Época reprodutora 

Estrutura da vegetação 

Na época reprodutora, as searas das áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel apresentaram 

uma altura média entre 74 e 95cm, e elevada cobertura da vegetação (82.8-91.2%). A 

densidade foliar horizontal foi elevada para as classes entre 0 e 50cm de altura do solo (70-

96%) (Tabela 4.4.).  

Da análise de componentes principais (PCA) resultaram 4 fatores das 16 variáveis originais de 

estrutura da vegetação. O fator 1 explicou 26.1% da variância, e esteve associado 

positivamente às variáveis de altura da vegetação e densidade foliar horizontal entre 37.5-

100cm de altura (PC altura, estrato 37.5-100cm). O fator 2 explicou 25.7%, e esteve associado 

positivamente às variáveis de densidade foliar horizontal das classes de altura 0-50cm e 

cobertura da vegetação (PC cobertura, estrato 0--50cm). Os fatores 3 e 4, explicaram 21.7% e 17.4% 

da variância total, respetivamente. O fator 3 esteve associado positivamente às variáveis de 

densidade foliar horizontal para as classes 125-175cm de altura (PC estrato 125--175cm). O fator 4 

esteve associado positivamente às classes 87.5-125cm do solo (PC estrato 87.5— 137.5cm) (Tabela 

4.5). 



    

 

Tabela 4.4. Valores médios e respetivos erros-padrão (SE) das variáveis de estrutura de vegetação, referentes à 

altura (cm), cobertura da vegetação (%) e densidade média foliar horizontal para as diferentes classes de altura 

(%), nas searas de São Marcos e Entradas e Ervidel, para as épocas reprodutoras de 2002, 2003 e 2004. O valor 

de n corresponde ao número de transectos realizados. 

   São Marcos 

 

Entradas Ervidel 

Variáveis 2002 

(n=19) 

2003 

(n=19) 

2004 

(n=19) 

2002 

(n=20) 

2003 

(n=20) 

2004 

(n=20) 

2002 

(n=20) 

2003 

(n=20) 

2004 

(n=20) 

  média SE média SE média SE média SE média SE média SE média SE média SE média SE 
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%
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1 95.9 1.7 95.9 1.9 96.8 1.0 97.9 1.1 97.4 1.1 99.0 0.5 99.5 0.3 99.5 0.3 99.9 0.1 

2 90.9 3.5 90.8 2.7 93.4 1.5 94.8 2.2 92.8 2.3 96.3 1.6 99.3 0.3 98.3 0.9 99.5 0.2 

3 84.3 4.6 82.6 3.6 86.7 2.4 89.5 3.3 86.2 3.8 90.2 3.2 98.1 0.6 94.3 2.0 98.6 0.4 

4 70.9 6.5 68.0 5.3 73.5 3.8 80.9 4.5 71.9 5.9 79.3 5.2 95.5 1.2 84.8 4.1 96.6 0.8 

5 56.8 7.4 53.3 6.3 58.8 5.3 68.7 5.4 56.0 7.1 63.3 6.7 90.8 2.3 68.3 5.6 91.9 1.5 

6 40.2 7.4 32.3 5.8 37.8 6.0 49.8 6.8 34.7 6.6 43.0 7.1 80.3 4.6 40.7 6.6 79.2 4.6 

7 25.1 6.5 17.0 3.7 22.3 5.6 34.4 6.6 19.2 5.5 28.4 6.4 66.7 6.6 20.1 4.9 64.0 6.0 

8 6.0 1.8 3.7 1.0 8.1 2.7 15.3 4.1 9.4 3.6 16.0 5.1 33.5 7.3 3.6 0.9 26.8 5.1 

9 0.7 0.2 0.5 0.2 1.4 0.5 4.2 2.0 3.8 1.9 7.3 3.4 11.3 4.7 0.2 0.1 5.0 1.7 

10 -  -  0.3 0.1 1.6 1.2 2.1 1.4 3.5 2.1 1.8 1.1 -  0.6 0.4 

11 -  -  0.1 0.1 0.6 0.5 1.0 0.8 1.0 0.6 -  -  -  

12 -  -  -  -  0.4 0.3 -  -  -  -  

13 -  -  -  -  0.2 0.2 -  -  -  -  

14 -  -  -  -  0.1 0.1 -  -  -  -  

Altura (cm) 76.1 3.2 74.5 2.6 75.6 2.8 85.3 2.9 80.8 5.4 83.1 4.9 95.1 2.2 76.2 2.3 93.8 2.0 

Cobertura(%)  84.5 2.2 82.8 3.3 87.7 2.2 88.9 2.0 85.0 2.4 89.8 1.8 90.5 1.6 84.0 1.5 91.2 1.4 

 

Tabela 4.5. Resultados da análise de componentes principais com rotação varimax, a partir das variáveis 

originais de estrutura da vegetação nas searas, na época reprodutora. São apresentados os fatores com valores 

próprios superiores a um. Os valores sublinhados a negrito indicam as coordenadas dos fatores superiores a 0.6. 

Variáveis originais PCA 
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 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Classe altura 1 (0-12.5cm) 0.110 0.947 0.001 0.042 

Classe altura 2 (12.5-25cm) 0.255 0.939 0.012 0.026 

Classe altura 3 (25-37.5cm) 0.449 0.857 0.027 0.014 

Classe altura 4 (37.5-50cm) 0.649 0.703 0.037 0.018 

Classe altura 5 (50-62.5cm) 0.818 0.504 0.048 0.033 

Classe altura 6 (62.5-75cm) 0.912 0.323 0.039 0.136 

Classe altura 7 (75-87.5cm) 0.900 0.194 0.023 0.266 

Classe altura 8 (87.5-100cm) 0.658 0.095 0.036 0.659 

Classe altura 9 (100-112.5cm) 0.320 0.060 0.071 0.899 

Classe altura10 (112.5-125cm) 0.111 0.073 0.333 0.904 

Classe altura 11 (125-137.5cm) 0.023 0.068 0.647 0.643 

Classe altura 12 (137.5-150cm) 0.059 0.014 0.981 0.140 

Classe altura13 (150-162.5cm) 0.050 0.011 0.985 0.119 

Classe altura 14 (162.5-175cm) 0.050 0.011 0.985 0.119 

Altura da vegetação 0.761 0.381 0.169 0.386 

Cobertura da vegetação 0.219 0.733 0.022 0.168 

Valores próprios 4.176 4.123 3.474 2.792 

Variância (%) 26.1 25.7 21.7 17.4 

 



    

 

Disponibilidade alimentar 

Foram capturados no total 48,503 artrópodes do solo (armadilhagem tipo “pitfall”) e 8, 

201artrópodes da vegetação (rede de batimentos). Foram identificadas no total 137 taxa (126 

famílias pertencentes a 22 ordens). 

Artrópodes do solo 

Na amostragem por pitfalls, 89% dos indivíduos pertenceram à classe dos insetos e 9% à 

classe dos aracnídeos (ordem Araneae). Os restantes taxa apresentaram fraca 

representatividade: os miriápodes (ordens Diplopoda, Chilopoda) e os crustaceos (ordem 

Isopoda). As Famílias mais abundantes foram: Formicidae (17%), pertencente à ordem 

Hymenoptera, Staphylinidae (5%), Tenebrionidae (5%), Carabidae (6%) pertencente à ordem 

Coloeoptera, Sciaridae (8%) e Cecidomyiidae (5%), pertencente à ordem Diptera. Estas 

Familias contribuíram com 54% da abundância total.  

A biomassa total estimada para a amostragem por pitfalls foi de 886g, contribuindo a ordem 

Coleoptera com 78% da biomassa, distribuída pelas famílias: Silphidae (39%), Carabidae 

(23%), Tenebrionidae (11%) e Staphylinidae (5%). Os formicideos (ordem Hymenoptera) 

contribuíram com 6% da biomassa total. 

Artrópodes da vegetação 

Nos batimentos de rede, 93% dos artrópodes capturados pertenceram à classe Insecta, e os 

restantes à classe Arachnida (ordem Araneae). As Famílias mais abundantes da classe Insecta 

foram: Aphididae (22%) (Ordem Homoptera), Miridae (9%), Pentatomidae (4.5%) (ordem 

Heteroptera), Melyridae (5%) (Ordem Coleoptera). As larvas de coleópteros não identificados 

contribuíram com 5% dos indivíduos capturados. A biomassa total estimada para a 

amostragem por rede de batimentos foi de 37g, tendo as famílias Scuttelleridae (Ordem 

Coleoptera) e Acrididae (Ordem Orthoptera) contribuído com 14.85% e 14.39% da biomassa 

total, respetivamente. A Ordem Lepidoptera (larvas), contribuiu com 20% da biomassa total.  

A entomofauna mais abundante do solo e da vegetação nas searas estudadas é apresentada na 

Figura 4.2.. As famílias mais abundantes de artrópodes do solo foram coincidentes para as 

searas de Entradas e São Marcos (Figura 4.2.a,b,c.). Em Ervidel as searas, apresentaram 

diferenças na entomofauna mais abundante (Famílias Anthicidae, Silphidae e 

Entomobryoidea). A entomofauna da vegetação apresentou diferenças entre searas de São 



    

 

Marcos, Entradas e Ervidel (e.g. maior abundância da família Formicidae para São Marcos, 

Coccinelidae para Entradas, Chalcidoidea para Ervidel). Para as famílias consideradas, 

verificam-se também variações interanuais bastante acentuadas (Figura 4.2. d,e,f.). Por 

exemplo, verificou-se uma maior abundância de carabídeos nas searas de Entradas e São 

Marcos no ano de 2003, e os pentatomídeos foram mais abundantes na vegetação nas searas 

de Entradas no ano de 2003. 

 

Figura 4.2. Número médio de artrópodes do solo (número médio de indivíduos capturados /transecto) em a)São 

Marcos; b) Entradas; c) Ervidel, na época reprodutora de 2002, 2003 e 2004; e número médio de artrópodes da 

vegetação (número médio de indivíduos capturados /transecto) em d) São Marcos; e) Entradas; e f) Ervidel nas 

épocas reprodutoras de 2002, 2003 e 2004. 

 

 

Da análise de componentes principais (PCA), extraíram-se três fatores, a partir das oito 

variáveis originais (Tabela 4.6.). O fator 1 explicou 27% da variância, estando associado 
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positivamente às variáveis de abundância, riqueza e diversidade de artrópodes do solo (PC 

artrópodes solo). O fator 2 (24% da variância), está relacionado com a abundância, biomassa e 

riqueza de artrópodes da vegetação (PC artrópodes vegetação). O fator 3 (21% da variância) está 

associado positivamente às variáveis de riqueza e diversidade de artrópodes da vegetação (PC 

diversidade vegetação) (Tabela 4.6.). 

 

Tabela 4.6. Resultados da análise de componentes principais com rotação varimax, a partir das variáveis 

originais de disponibilidade alimentar nas searas, na época reprodutora. São apresentados os fatores com valores 

próprios superiores a um. Os valores sublinhados e a negrito indicam as coordenadas dos fatores superiores a 

0.6. 

 PCA 

 Variáveis originais Fator 1 Fator 2  Fator 3 

Abundância de artrópodes do solo 0.723 -0.150 0.408 

Biomassa de artrópodes do solo 0.420 -0.077 0.588 

Riqueza taxonómica de artrópodes do solo 0.937 -0.012 0.192 

Diversidade de artrópodes do solo 0.761 0.188 -0.187 

Abundância de artrópodes da vegetação 0.159 0.877 0.076 

Biomassa de artrópodes da vegetação -0.131 0.726 0.002 

Riqueza taxonómica de artrópodes da vegetação 0.107 0.713 0.628 

Diversidade de artrópodes da vegetação -0.043 0.195 0.837 

Valores próprios  2.212 1.707 1.685 

Variância explicada  27.652 23.832 21.058 

 

Efeito “ano”, “área” e interação “ano*área” na estrutura da vegetação 

No modelo GLM para o fator 1 (PC altura, estrato 37.5-100cm), as variáveis explicativas “ano”, “área” 

e interação “ano*área” (Tabela 4.7.) foram significativas. O modelo obtido sugere que as 

searas de Ervidel foram em média mais desenvolvidas, isto é mais altas e densas, que as 

searas de Entradas e São Marcos. No ano de 2003, as searas foram menos desenvolvidas, mas 

os padrões de variação ao longo dos anos, foram distintos para as diferentes áreas. Para São 

Marcos e Entradas, na época reprodutora de 2002 as searas foram ligeiramente mais altas e 

densas (para as classes de altura entre 37.5-100cm), comparativamente aos anos de 2003 e 

2004 (Figura 4.3.a). Para a área de Ervidel, verificou-se uma diminuição acentuada na altura e 

densidade de vegetação das searas entre 2002 e 2003 (nesse ano as searas de Ervidel 

aproximaram-se das características estruturais das searas de Entradas e São Marcos), voltando 

a aumentar na época reprodutora de 2004, (ano em que as características estruturais da 

vegetação são semelhantes a 2002).  



    

 

No modelo GLM para o fator 2 (PC cobertura,estrato 0-50cm), a variável “área” foi significativa, 

verificando-se um aumento da cobertura da vegetação e densidade foliar horizontal entre as 

classes de altura entre 0-50cm, ao longo do gradiente de intensificação (Figura 4.3.b). As 

searas de São Marcos corresponderam às searas com menor cobertura e densidade da 

vegetação (0-50cm), apesar da grande variabilidade estrutural que se verifica nesta área, 

enquanto as de Ervidel foram as mais densas e com menor variabilidade. 

A variável “ área“ também foi significativa para o modelo GLM para o fator 4, relativo à 

densidade foliar horizontal nas classes mais altas (PC estrato 87.5-137.5cm), em que as searas de São 

Marcos foram menos densas que as das restantes áreas, em particular as de Entradas (Figura 

4.3.c). 

 

Tabela 4.7. Resultados dos modelos GLM (seleção “stepwise backwards”), na época reprodutora para os fatores 

da PCA relativos à estrutura da vegetação e disponibilidade alimentar. São apresentadas as variáveis 

explicativas“área”, “ano” e interação “ano*área” consideradas nos modelos GLM, e respetivos níveis de 

significância das variáveis retidas nos modelos finais (nível de significância *, p<0.05; ** p<0.01;***p<0.001; 

(.).É apresentado o valor R
2 
ajustado de modelo final. 

Variáveis Ano Área Interação ano*área R2 

Estrutura da vegetação     

Fator 1 (PC altura, estrato37.5-100cm)   ** 0.29, F=9.9*** 

Fator 2 (PC cobertura,estrato0-50cm)  *  0.04, F=4.6* 

Fator 3 (PC estrato125-175cm)     

Fator 4 (PC estrato 87.5-137.5cm)  *  0.03, F=3.9* 

Disponibilidade de artrópodes     

Fator 1 (PC artrópodes do solo)   * 0.16, F=5.2*** 

Fator 2 (PC artrópodes da vegetação)   * 0.10, F=3.3** 

Fator 3 (PC diversidadeartropodes vegetação) ***   0.15, F=3.3** 

  

 

 



    

 

  

a) b) 

 

                                         c) 

Figura 4.3. Variação dos valores médios e respetivos erros padrão para os fatores da estrutura de vegetação: a) 

Variação do fator 1 (PC estrato 37.5-100cm) na época reprodutora de 2002, 2003 e 2004, nas áreas de São Marcos 

(quadrados), Entradas (círculos) e Ervidel (triângulos); b) Variação do fator 2 (PC estrato0-50cm) nas áreas de São 

Marcos, Entradas e Ervidel; c) Variação do fator 4 (PC estrato 87.5-137.5cm). 

 

Efeito “ano”, “área” e interação “ano*área” na disponibilidade alimentar 

Nos modelos GLM para o fator 1 (PC artrópodes solo) e 2 (PC artrópodes vegetação), foi significativa a 

interação das variáveis “ano*área” (Tabela 4.7.). O modelo obtido para o fator 1 relativo à 

abundância, riqueza e diversidade de artrópodes do solo (PC artrópodes solo), sugere que as searas 

de Entradas tiveram uma maior disponibilidade de artrópodes do solo, que as searas de 

Ervidel e São Marcos. No ano de 2002, existiu em média uma menor disponibilidade de 

artrópodes do solo, mas os padrões de variação foram diferentes entre áreas. No período entre 

2002 e 2004, verificou-se um aumento nas searas de Entradas e Ervidel. Para São Marcos os 



    

 

artrópodes do solo apresentaram verificou-se um aumento acentuado entre os anos de 2002 e 

2003, diminuindo em 2004 (Figura 4.4.a.). Para o fator 2 (PC artrópodes vegetação),verificou-se uma 

tendência para maior disponibilidade de artrópodes da vegetação nas searas de São Marcos. 

Existiu em média, uma maior disponibilidade alimentar em 2003, e menor no ano de 2004. O 

padrão de variação entre os anos de estudo, foi semelhante para as searas das áreas de 

Entradas e Ervidel, ou seja os artrópodes da vegetação aumentaram de 2002 para 2003, e uma 

diminuição de 2003 para 2004. Para as searas de São Marcos, este recurso alimentar 

apresentou um declínio continuado no período de estudo. Em 2004 verificou-se um declínio 

generalizado dos artrópodes da vegetação (Figura 4.4.b.). A variável explicativa “ano” foi 

significativa no modelo GLM para o fator 3 da PCA. O fator 3, que representa a diversidade 

artrópodes vegetação, apresentou um aumento da época reprodutora de 2002 para 2003, 

voltando a diminuir em 2004 (Figura 4.4.c). 

  
a) b) 

c)  

Figura 4.4. Variação dos valores médios e respetivos erros padrão para os fatores da disponibilidade alimentar: 

a) Variação do fator 1 (PC artrópodes solo) na Época reprodutora de 2002, 2003, 2004, nas áreas de São Marcos 

(quadrados), Entradas (círculos) e Ervidel (triângulos);b) Variação do fator 2 (PC artrópodes da vegetação) na época 

reprodutora de 2002, 2003, 2004 nas áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel; c) Variação do fator 3 (PCdiversidade 

artrópodes vegetação) 

 



    

 

4.4. Discussão 

4.4. 1. A influência do nível de intensificação agrícola na estrutura da vegetação 

A intensificação agrícola está associada a um maior número de operações culturais, 

nomeadamente o aumento do uso de fertilizantes e herbicidas, mobilizações, rega, resultando 

num aumento de produtividade das culturas ao qual está geralmente associada uma maior 

densidade da vegetação (Wardle et al. 1999, Donald et al. 2001a). No gradiente de 

intensificação estudado, no inverno, as searas da área de Entradas tendem a ser mais 

desenvolvidas, no entanto, o padrão não é evidente devido à variação na estrutura do cereal 

entre anos, associado às variações climáticas/práticas agrícolas a que estão sujeitas (e.g. datas 

de sementeira). Ao contrário do inverno, na época reprodutora, observou-se um padrão 

evidente, tendo a cobertura da vegetação e a densidade foliar horizontal do estrato herbáceo 

(0-50cm), aumentado ao longo do gradiente de intensificação agrícola. Na área mais extensiva 

(São Marcos), a estrutura da vegetação caracterizou-se por uma menor densidade 

(particularmente nas classes de altura 37.5-100cm), menor cobertura, e uma tendência para as 

searas serem mais baixas. Apesar do presente estudo não incidir na composição florística, a 

presença de espécies infestantes foi frequente em São Marcos (obs. pessoal), ao contrário das 

searas da área mais intensiva (Ervidel), as quais apresentaram um bom desenvolvimento 

vegetativo do cereal, sem presença de infestantes.  

As searas de Entradas, foram mais densas para as classes de altura entre 87.5 e 137.5cm do 

solo, o que poderá estar relacionado com o tipo de culturas de cereal e variedades utilizadas. 

Na área de Ervidel a maioria das searas foram de trigo (95%), enquanto em São Marcos e 

Entradas as culturas foram de aveia e trigo (aveia, 30% e trigo, 70% em São Marcos;  trigo, 

55% e  aveia, 45% em Entradas). Considerando as culturas de aveia, constatou-se que dentro 

desta espécie, existiram variedades utilizadas que atingiam elevado desenvolvimento 

vegetativo (em altura e densidade) as quais, conjuntamente com os solos mais férteis na área 

de Entradas comparativamente a São Marcos, poderiam explicar alguma variabilidade, e a 

ocorrência de searas mais desenvolvidas e densas na área de Entradas. Estas variedades estão 

associadas ao regime agrícola praticado nesta área durante o período de estudo, estando várias 

explorações agrícolas orientadas para a pecuária de gado bovino, sendo as culturas 

desenvolvidas com o objetivo de produção de variedades forrageiras (favorecendo, por isso, 

variedades produtoras de palha e biomassa verde).  

 



    

 

4.4.2.Variações interanuais na estrutura da vegetação nas searas 

A estrutura da vegetação variou nos anos agrícolas de 2001/02, 2002/03 e 2003/04, 

apresentando diferentes padrões de desenvolvimento fenológico do cereal ao longo do 

gradiente de intensificação. No entanto, foram as searas de Ervidel que apresentaram maiores 

diferenças na estrutura vegetação no período de estudo, comparativamente às searas de São 

Marcos e Entradas.  

Relativamente ao período de inverno, as diferenças interanuais observadas nas searas de 

Ervidel deverão estar relacionadas com diferenças nas datas de sementeiras entre os anos. As 

sementeiras das culturas de cereal de inverno ocorrem normalmente entre novembro e 

dezembro, no entanto estão dependentes das condições climatéricas neste período. O ano 

agrícola 2002/03 caracterizou-se por elevada precipitação no outono, não permitindo a normal 

realização das sementeiras dos cereais de outono/inverno observando-se uma grande 

heterogeneidade no estado fenológico dos cereais praganosos (INE 2003). Este facto, 

evidenciou-se na área de Ervidel, pertencente à região dos “Barros de Beja”, onde os solos 

profundos que não permitem as práticas culturais logo após a ocorrência de precipitação 

moderada ou forte, e que terá provocado um maior atraso nas datas de sementeira em 

2002/03, em relação as áreas de São Marcos e Entradas. Estas diferenças detetadas no estado 

fenológico do cereal durante o inverno, também se refletiram na época reprodutora de 2003, 

principalmente na altura, e densidade foliar da vegetação entre as classes 37.5-100cm de 

altura do solo. Neste ano, o prolongado encharcamento dos solos dificultou a aplicação de 

adubos azotados e herbicidas, provocando o desenvolvimento de inúmeras infestantes e o mau 

desenvolvimento vegetativo das searas (INE 2003). As searas de Ervidel, que são 

normalmente altas e densas, na época reprodutora de 2003 foram estruturalmente semelhantes 

às searas de São Marcos e Entradas. Quanto ao ano agrícola 2003/04, apesar de ter ocorrido 

uma forte precipitação no final de novembro e início de dezembro, o que levou à interrupção 

dos trabalhos das sementeiras, a melhoria das condições climatéricas acabou por permitir a 

conclusão das sementeiras dos cereais praganosos no período normal (INE 2004). Na região 

de Castro Verde também houve atrasos nas datas de sementeira no ano de 2003/04, devido a 

um mês de outubro particularmente chuvoso, o qual motivou o atraso na sementeira (Rocha 

2006), devendo este facto estar relacionado com uma diminuição na altura e densidade das 

searas na época reprodutora relativamente ao ano de 2001/02, que constituiu uma boa 

campanha cerealífera (INE 2002).  

 



    

 

4.4.3. A influência da intensificação agrícola na disponibilidade de sementes no inverno 

A intensificação agrícola não influenciou a disponibilidade de sementes. Para as searas 

analisadas em janeiro, apenas foram contabilizadas em média 0.5-1 sementes por amostra. 

Telleria et al. 1988, concluiu também que as sementes das culturas germinam com as chuvas 

de outono, desaparecendo como fonte potencial de alimentação no inverno. As searas de 

Entradas apresentaram uma maior abundância de sementes no solo, o que poderá estar 

relacionado com a densidade de sementeira, que varia de acordo com o tipo de cereal, sendo 

superior para as searas de aveia (Leonard & Martin 1968). 

 

4.4.4. A influência da intensificação agrícola na disponibilidade de artrópodes (época 

reprodutora) 

Não foi detetado um padrão na disponibilidade de artrópodes ao longo do gradiente de 

intensificação agrícola, dado que existiu uma variabilidade interanual nas áreas estudadas. O 

estudo de Flohre et al. (2011) realizado em campos de cereal, em diversos países europeus, 

também concluiu que não existiu efeito da intensificação na abundância de carabídeos nas 

culturas de cereal. Esse facto, contraria os estudos que referem o efeito adverso da 

intensificação agrícola sobre os invertebrados, causado nomeadamente pelo aumento de 

fertilizantes (e.g. Vickery et al. 1999). Apesar da ausência de padrão, salienta-se que as searas 

de São Marcos apresentaram uma tendência para uma maior disponibilidade de artrópodes da 

vegetação, provavelmente associada a uma diversidade de espécies infestantes (as quais 

promovem uma maior disponibilidade de artrópodes, e.g. Vickery et al. 1999, Morris 2000). 

Quanto aos artrópodes do solo, pelo contrário, existiu uma tendência para maior 

disponibilidade de nas áreas mais intensivas de Entradas e Ervidel. Apesar do aumento de 

agroquímicos nas áreas mais intensivas não se refletir nas abundâncias e riqueza totais, poderá 

refletir-se nas diferenças na composição da entomofauna entre áreas.   

A elevada disponibilidade de artrópodes ao longo do gradiente de intensificação, revela 

alguma resiliência destas comunidades. Na época reprodutora, a plena atividade vegetativa é 

acompanhada por uma grande abundância de insetos (e.g. Telleria et al. 1988), principalmente 

espécies fitófagas e predadoras, cuja abundância acompanha o aumento da biomassa verde 

(Wilson et al. 1999, Morris 2000).  

 



    

 

4.4.5. Variações interanuais na disponibilidade de artrópodes (época reprodutora) 

As variações interanuais da estrutura da vegetação foram acompanhadas por uma variação da 

disponibilidade de artrópodes do solo e da vegetação. Verificou-se uma tendência de aumento 

na disponibilidade de artrópodes do solo entre 2002 e 2004, ao contrário dos artrópodes da 

vegetação, em que se verificou uma diminuição na disponibilidade para o mesmo período. A 

diminuição dos artrópodes da vegetação, poderá estar relacionada com as variações anuais da 

precipitação e, consequente, com a variação da estrutura do cereal/ presença de infestantes. As 

densidades de artrópodes diminuem nos anos secos (De Juana & Garcia 2005), constatação 

que é confirmada para o ano de 2004, ano em que a precipitação na época reprodutora (março 

e abril) foi mais baixa, coincidindo com uma menor disponibilidade de artrópodes da 

vegetação. Nos anos de 2002 e 2003, existiram picos de precipitação em março e abril (2002) 

e abril (2003) (estações meteorológicas de Castro Verde, São Marcos e Beja, www.snirh.pt). 

Na época reprodutora de 2003, o deficiente desenvolvimento dos cereais associado à presença 

de espécies herbáceas infestantes, terá favorecido a presença de uma maior diversidade de 

artrópodes da vegetação nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel, devido a uma 

vegetação mais diversificada, com maior número de espécies vegetais e maior 

heterogeneidade vegetal (Vickery & Fuller 2002).  

 

4.4.6. Conclusão 

A intensificação agrícola influencia a estrutura da vegetação das searas na época reprodutora, 

época em que a altura, cobertura e a densidade foliar da vegetação (0-100cm) aumenta ao 

longo do gradiente de intensificação agrícola.  

Nas áreas de nível de intensificação intermédio, quando sujeitas a um regime dirigido à 

pecuária extensiva de bovinos, as searas apresentam-se densas nas classes de altura mais altas, 

estando esse facto associado à utilização de culturas de aveia para palha. A utilização destas 

variedades nas áreas mais extensivas, são prejudiciais para a nidificação das aves estepárias, 

que dependem das searas mais esparsas baixas. As searas da área mais extensiva (São 

Marcos), sendo menos desenvolvidas e esparsas, constituem importantes locais de nidificação 

para as aves estepárias, como a espécie Otis tarda (Rocha 2006).  

No inverno, a estrutura do cereal não foi influenciada pelo gradiente de intensificação 

agrícola. sendo as searas do nível intermédio de intensificação as mais desenvolvidas. Nesta 

http://www.snirh.pt/


    

 

época, a estrutura da vegetação, esteve sujeita a variações temporais, associadas 

principalmente às condições climatéricas, influenciando as datas das sementeiras e o estado 

fenológico do cereal.  

O gradiente de intensificação não teve efeitos sobre a disponibilidade de recursos tróficos em 

ambas as épocas de estudo. No inverno, a abundância de sementes disponíveis no solo é baixa 

(ver Telleria et al. 1988, Delgado 1997), podendo variar de acordo com a densidade de 

sementeira e tipo de cereal (Capítulo 7). Na época reprodutora, as searas estudadas 

apresentaram uma elevada diversidade de artrópodes do solo (ver Clere & Bretagnolle 2001, 

Delgado et al. 2009) e da vegetação, podendo constituir um importante habitat de alimentação 

para as aves. Não obstante, quanto à relevância das searas para as aves, para além da 

disponibilidade de artrópodes, também a acessibilidade deverá ser considerada uma vez que o 

aumento na altura e densidade do cereal (que ocorre ao longo do gradiente de intensificação), 

dificultará o acesso ao alimento, principalmente para as aves de pequeno porte (Moorcroft et 

al. 2002, Gabriel et al. 2010). Apesar de não ter sido detetado um padrão de disponibilidade 

de artrópodes constante ao longo do gradiente de intensificação, é de salientar a tendência 

para existir uma maior disponibilidade de artrópodes da vegetação na área mais extensiva, e 

maior disponibilidade de artrópodes do solo nas áreas mais intensivas. 

O ajuste dos modelos GLM relativos à estrutura da vegetação foi na generalidade baixo 

(proporção da variância explicada baixa R
2
< 0.13), exceto na época reprodutora para o fator 1, 

PC altura estrato 37.5-100cm (R
2
=0.29). A variabilidade não explicada, poderá estar associada a 

fatores, não considerados neste estudo, nomeadamente a quantidade de herbicidas e 

fertilizantes aplicados, o clima, o tipo de solo, a presença de insetos granívoros como as 

formigas (Telleria et al. 1988, De Juana & Garcia 2005) 

A variabilidade explicada pelos modelos GLM de disponibilidade de artrópodes foi também 

foi baixa, entre 0.10 e 0.16. A composição/abundância da entomofauna é influenciada por 

diversos fatores que não foram incluídos no estudo como o tipo de solo, a dimensão das 

parcelas cultivadas, e os habitats envolventes, quantidade de herbicidas, a precipitação e a 

temperatura (Wilson et al. 1999, Batáry et al. 2008, Rodriguez & Bustamante 2008). 

 

 



    

 



    

 

 

CAPITULO 5. CARACTERIZAÇÃO DA RIQUEZA ESPECÍFICA E ABUNDÂNCIA 

POPULACIONAL DAS AVES DAS SEARAS E SUA VARIAÇÃO INTERANUAL AO 

LONGO DE UM GRADIENTE DE INTENSIFICAÇÃO AGRÍCOLA  

5.1. Introdução 

Após as sementeiras, as searas oferecem uma elevada disponibilidade de sementes para as 

espécies granívoras, que rapidamente se esgota após a germinação do cereal (Telleria et al. 

1988). Ao longo do ciclo agrícola, a estrutura da vegetação das searas sofre alterações rápidas, 

as quais influenciam a sua utilização pelas aves, ao nível do mosaico agrícola extensivo (e.g. 

Telleria et al. 1988, Capítulo 7). Nestes sistemas, as searas são importantes locais de 

nidificação nomeadamente para espécies com estatuto de conservação desfavorável, como 

Otis tarda, Tetrax tetrax e Circus pygargus. A espécie Otis tarda depende de searas mais 

esparsas e menos desenvolvidas para nidificar, que ofereçam camuflagem e visibilidade 

(Morgado & Moreira 2000, Rocha 2006, Magaña et al. 2010). Por outro lado, durante o 

inverno, as searas são utilizadas como habitat de alimentação, face à disponibilidade de 

sementes e de cereal germinado (Morgado & Moreira 2000, Fonseca 2004, Moreira et al. 

2004, Rocha 2006, Magaña et al. 2010). A espécie Tetrax tetrax, normalmente associada aos 

pousios, também utiliza as searas ao longo do ciclo agrícola, como habitat de nidificação na 

época reprodutora (utilizando as searas menos densas para nidificar), e como habitat de 

alimentação no inverno, no período de sementeiras (Wolff et al. 2002, Silva et al. 2004, 

Morales et al. 2006, Silva et al. 2007). Também a espécie Circus pygargus, nidificante 

estival, depende das searas para nidificação e alimentação (Claro 2000).  

A intensificação agrícola tem sido responsabilizada pelo declínio das aves agrícolas que 

ocorreu nos últimos 40 anos na Europa (Donald et al. 2001a, Benton et al. 2003, Julliard et al. 

2004). No entanto, são poucos os estudos que estabelecem uma relação direta de causa-efeito 

dos processos ecológicos envolvidos na intensificação agrícola sobre as aves dos meios 

agrícolas (e.g. Flohre et al. 2011), não existindo estudos focalizados no efeito da 

intensificação agrícola sobre as aves associadas a um uso do solo particular, como as culturas 

de cereal, presente ao longo do gradiente de intensificação. Por outro lado, considerando que a 

maior parte dos sistemas agrícolas europeus não são irrigados, estando dependentes das 

condições climatéricas, a compreensão destes processos exige o desenvolvimento de estudos 



    

 

plurianuais. De facto, as práticas agrícolas encontram-se limitadas pelas condições 

climatéricas, uma vez que estas determinam o desenvolvimento vegetativo do cereal. A 

precipitação de outono e inverno determinam as datas de realização das sementeiras, sendo o 

crescimento do cereal particularmente suscetível à precipitação excessiva no inverno (Feio 

1991). As populações de aves agrícolas também apresentam variações interanuais, associadas 

às variações do uso do solo (Morales et al. 2005), e às condições climatéricas (e.g. 

precipitação), que influenciam o sucesso reprodutor das espécies (e.g. Otis tarda Morales et 

al. 2002, Rocha 2006). 

A intensificação das culturas cerealíferas traduz-se no aumento da intensidade das práticas 

agrícolas (número de mobilizações, fertilizantes, herbicidas e inseticidas) com vista a 

incrementar o crescimento das culturas e consequentemente o aumento da produtividade (e.g. 

Wilson et al. 2009). Estas alterações nas práticas agrícolas têm impactos negativos nas 

populações de aves, nomeadamente através na mortalidade direta sobre os ovos, juvenis e 

adultos com aumento da frequência das mobilizações, e antecipação das épocas de ceifas 

(O´Connor & Shrubb 1986, Tucker 1997, Onrubia & Andrés 2005). Por outro lado, as 

fertilizações e a utilização de variedades produtivas alteram a estrutura da vegetação das 

culturas, tornando-as demasiado densas e altas, comprometendo a sua utilização enquanto 

local de nidificação, para as aves (Donald & Vickery 2000, Robinson et al. 2004, Sanderson 

et al. 2005). 

O objetivo deste capítulo foi analisar o efeito da intensificação agrícola e das variações 

interanuais na riqueza específica e abundância populacional das aves das searas, no inverno e 

época reprodutora.  

 

5.2. Métodos 

5.2.1. Áreas de estudo 

Foram definidas três áreas de estudo, São Marcos, Entradas e Ervidel, que representam o 

gradiente de intensificação agrícola (ver detalhes, Capítulos 2 e 3).  

 

5.2.2. Caracterização da riqueza específica e abundância populacional das aves  

Para caracterizar a riqueza específica e abundância populacional das aves das searas, foram 

definidos transectos lineares de 250m, percorridos a pé e localizados em parcelas de cereal. A 



    

 

definição aleatória das parcelas de amostragem foi realizada após a caracterização da 

paisagem e identificação das parcelas de cereal disponíveis nas áreas de estudo (ver detalhes 

Capítulo 2). O estudo teve como base uma caracterização sazonal: o inverno (anos agrícolas 

de 2002/03 e 2003/04), e a época reprodutora (anos de 2002, 2003 e 2004). Em cada ano, 

foram estabelecidos aleatoriamente 20 transectos em cada área de estudo, em parcelas de trigo 

Triticum sp., cevada Hordeum sp. e aveia Avena sp. Em cada transecto, foram realizadas três 

contagens mensais no inverno, entre dezembro e fevereiro, e três contagens mensais na época 

reprodutora, entre 15 de março e 15 de junho (ver detalhes no Capítulo 2). A duração média 

dos transectos foi de 7.25  0.05 minutos (n=1747 transectos realizados nos três anos de 

estudo), que corresponde a uma velocidade média de 2.06km/h, recomendada em meios 

abertos (Bibby et al. 1992). 

A abundância relativa para cada espécie foi expressa em número de indivíduos/km. Foram 

calculadas, para cada transecto, as abundâncias relativas médias e máximas para cada espécie, 

nas três contagens de inverno e época reprodutora, respetivamente (Delgado & Moreira 

2000). Foram considerados os seguintes parâmetros de abundância das aves: a) Abundância 

total, que resultou da soma das abundâncias relativas de todas as espécies observadas em cada 

transecto; b) Abundância de residentes, que resultou da soma das abundâncias relativas de 

todas as espécies residentes observadas em cada transecto; c) Abundância de 

invernantes/nidificantes, que resultou da soma das abundâncias relativas de todas as espécies 

invernantes/ nidificantes observadas em cada transecto; d) Abundância de aves estepárias, que 

resultou da soma das abundâncias relativas de todas as espécies estepárias observadas em 

cada transecto, segundo a classificação de Santos & Suárez (2005) (Tabelas 5.1. e 5.3); d) 

Riqueza específica total, que correspondeu ao número total de espécies observadas por 

transecto, nas três contagens por época; e) Abundâncias específicas, para as espécies com 

frequência de ocorrência superior a 70%; f) Ocorrência das espécies com frequências de 

ocorrência entre 15% a 70%.  

 

5.2.3. Caracterização das variáveis explicativas 

No inverno e na época reprodutora, para caracterizar a riqueza específica e abundância 

populacional das aves nas searas em duas áreas com diferentes níveis de intensificação 

agrícola e sua variação interanual, foram consideradas como variáveis explicativas para 

análise: a) a “área” que representou o nível de intensificação agrícola (São 

Marcos<Entradas<Ervidel), b) o “ano”, como variável temporal que reflete potenciais 



    

 

diferenças interanuais considerando os anos agrícolas de 2001/02, 2002/2003 e 2003/04;  

c)”interação área e ano”, que reflete os padrões de variação ao longo do tempo, para as áreas 

estudadas. Não foi possível considerar como variável explicativa o tipo de cereal, devido à 

dominância das searas de trigo nas searas de Ervidel (95%). 

 

5.2.4. Análise estatística 

Foram utilizados modelos lineares generalizados (GLM) para modelar o efeito das variáveis 

explicativas nos parâmetros de abundância/ocorrência das espécies e riqueza específica 

anteriormente referidos. Para as abundâncias específicas foram utilizados modelos GLM com 

uma probabilidade de distribuição normal e uma função de ligação de identidade; para os 

dados de ocorrência das espécies os modelos GLM foram realizados com uma probabilidade 

de distribuição binomial e uma função de ligação “logit”; o modelo GLM para a riqueza 

específica foi realizada com uma probabilidade de distribuição de Poisson e uma função de 

ligação logarítmica. Nos modelos GLM utilizou-se o processo de seleção “stepwise 

backward”, que elimina sucessivamente as variáveis não significativas (usando a função 

“drop1” do R) até restarem no modelo apenas as significativas (Zuur et al. 2009). O ajuste do 

modelo foi avaliado através da análise da proporção da percentagem de “deviance” explicada 

para os modelos de ocorrência das espécies e riqueza específica, e do valor de R
2
 e estatística 

de F e respetivo nível de significância, para os modelos de abundância das espécies. Os 

pressupostos de homogeneidade, normalidade e independência dos modelos foram validados 

graficamente, através da análise dos padrões dos resíduos (resíduos vs. valores ajustados para 

homogeneidade, e dos valores dos resíduos vs. variáveis explicativas para independência) 

(Zuur et al. 2009). 

A análise GLM foi realizada a partir do Programa R (R Development Core Team 2011). Os 

parâmetros de abundância sofreram transformação logaritmica log10 (x+1) antes das análises. 

 

5.3. Resultados 

 

5.3.1. Inverno 

Nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel foram detetadas 32 espécies durante o inverno 

de 2002/03 e 2003/04. Destas, 25 espécies foram residentes e 6 foram invernantes. As mais 



    

 

abundantes foram as invernantes Alauda arvensis, Anthus pratensis, Pluvialis apricaria e 

Vanellus vanellus (Tabela 5.1.). Foram observadas seis espécies estepárias, segundo a 

classificação de Santos & Suárez 2005. A espécie Pterocles orientalis, com baixa frequência 

de ocorrência, foi observada exclusivamente nas searas de São Marcos. 

Os resultados dos modelos GLM para os parâmetros de abundância/ocorrência das espécies e 

riqueza específica podem ser vistos na Tabela 5.2 e são apresentados individualmente para 

cada variável explicativa (ano, área e ano*área). 

 

Efeito” área”- gradiente de intensificação agrícola 

A análise GLM demonstrou um efeito “área” para a abundância total, abundância de 

invernantes, residentes, estepárias, e das espécies invernantes Alauda arvensis e Anthus 

pratensis, em que apresentaram o mesmo padrão de diminuição da abundância ao longo do 

gradiente de intensificação agrícola, São Marcos >Entradas > Ervidel (Tabela 5.2., Figura 

5.1.a). Para a riqueza específica também se verificou um efeito “área”, apresentando o mesmo 

padrão de diminuição ao longo do gradiente de intensificação agrícola, São Marcos> 

Entradas> Ervidel.  

Considerando os parâmetros de ocorrência das espécies (Tabela 5.2.), verificou-se um efeito 

“área” para as espécies residentes Melanocorypha calandra, Tetrax tetrax e Galerida spp. e 

para a invernante Vanellus vanellus, apresentando uma diminuição na ocorrência ao longo do 

gradiente de intensificação. As espécies Melanocorypha calandra e Tetrax tetrax não 

ocorreram nas searas de Ervidel (Figura 5.2.a). 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Tabela 5.1. Espécies de aves detetadas nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel, nos transectos realizados 

no inverno de 2002/2003 e 2003/2004 (n=120). Para cada espécie são apresentadas a frequências de ocorrência 

(FO) e abundância específica média (nº de indivíduos/km) e respetivos erros padrão. As espécies foram 

classificadas segundo a sua fenologia (R- Residente, I- Invernante), e estão assinaladas as espécies estepárias 

(E). As espécies estão ordenadas por ordem decrescente de frequência de ocorrência. São apresentadas as 

abundâncias médias totais e de acordo com a sua fenologia, estepárias e riqueza específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécie Média 

(Erro-padrão) 

FO (%) Fenologia/ 

estepárias 

Anthus pratensis 25.68 (1.58) 98.1 I 

Alauda arvensis 40.01 (3.11) 95.6 I, E 

Cisticola juncidis 2.92 (0.21) 80.6 R 

Emberiza calandra 5.33 (0.57) 78.1 R,E 

Motacilla alba 0.89 (0.11) 41.4 I 

Vanellus vanellus 5.72 (1.07) 32.5 I 

Galerida spp. 0.67 (0.10) 28.7 R, E 

Melanocorypha calandra  1.82 (0.45) 33.1 R, E 

Alectoris rufa 1.01 (0.23) 23.7 R 

Carduelis carduelis 1.90 (0.61) 19.4 R 

Tetrax tetrax  3.50 (1.36) 15.0 R, E 

Lanius meridionalis 0.19 (0.04) 12.5 R 

Saxicola Torquata 0.24 (0.07) 10.6 R 

Sturnus unicolor 0.92 (0.52) 10.6 R 

Pluvialis apricaria 5.90 (2.48) 9.4 I  

Passer spp. 0.45 (0.21) 7.5 R 

Ciconia ciconia 0.58 (0.31) 7.5 R 

Athene noctua 0.13 (0.04) 7.5 R 

Carduelis  cannabina 0.24 (0.11) 5.0 R 

Phylloscopus collybita 0.10 (0.04) 5.0 I 

Bubulcus ibis 0.22 (0.11) 3.7 R 

Pterocles orientalis 0.18 (0.10) 3.1 R, E 

Cettia cettia 0.05(0.03) 1.9 R 

Carduelis chloris 0.02 (0.01) 1.2 R 

Anas platyrhynchos 0.07 (0.04) 1.9 R 

Upupa epops  0.02 (0.01) 1.2 R 

Corvus corone 0.02 (0.02) 0.6 R 

Cyanopica cooki 0.01 (0.01) 0.6 R 

Phoenichurus ochrurus 0.02 (0.02) 0.6 R 

Pica pica 0.01 (0.01) 0.6 R 

Turdus merula 0.01 (0.01) 0.6 R 

Ardea cinerea 0.01 (0.01) 0.6 R 

Abundância invernantes 78.30 (4.49)   

Abundância residentes 20.58 (1.85)   

Abundância total 98.88 (4.91)   

Abundância estepárias 51.51 (3.55)   

Riqueza especiífica 6.33 (0.17)   



    

 

 

Efeito “ano” 

A análise GLM demonstrou um efeito “ano” no modelo GLM de ocorrência da espécie Tetrax 

tetrax. A frequência de ocorrência diminuiu do inverno de 2002/03 para 2003/04 (Figura 

5.2.b) 

 

 

 
 

Tabela 5.2. Resultados dos modelos lineares generalizados GLM (seleção “stepwise backwards”) no inverno, 

relativo aos parâmetros de abundâncias, ocorrência das espécies e riqueza específica total. São apresentados os  

níveis de significância das variáveis “ano”, “área”, interação “ano*área”, incluídos nos modelos:  * p<0.05, 

**p<0.01;  *** p<0.001;São apresentados os ajustes dos modelos de abundância através do valor de proporção 

de  R
2 

ajustado, respetivo valor de F e nível de significância; e o ajuste para os modelos de ocorrência das 

espécies e riqueza específica, através da percentagem de “deviance”  (% D).  
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Parâmetros Ano Área Ano*Área R
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Total  ***  0.17, F=12.9*** 

Residentes  *  0.05, F=4.0* 

Invernantes  ***  0.14, F=10.7*** 

Estepárias  **  0.07, F=5.2** 

Alauda arvensis  *  0.04, F=3.3* 

Anthus pratensis  *  0.22, F=1.89*** 

Emberiza calandra     

Cisticola juncidis     

     % D 

O
co

rr
ên

ci
a

 

Alectoris rufa     

Carduelis carduelis     

Galerida spp.  **  9.2 

Motacilla alba     

Melanocorypha calandra  ***  32.6 

Tetrax tetrax * ***  27.1 

Vanellus vanellus  ***  14.3 

 Riqueza total  *  8.0 



    

 

 

 

 
a) 

 
b) 

 

Figura 5.1. Valores médios e respetivos erros-padrão, dos parâmetros de abundância e riqueza específica para as 

variáveis explicativas significativas nos modelos GLM, nas searas no inverno. Efeito da variável “área”: a) 

Variação da abundância total (quadrados pretos), abundância de espécies invernantes (quadrados brancos), 

abundância de espécies estepárias (círculos pretos), espécies residentes (triângulos) e abundância de Alauda 

arvensis (círculos brancos), Anthus pratensis (triângulos brancos) nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel; 

b) Variação da riqueza específica total nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel.  
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b) 

 

Figura 5.2. Frequência de ocorrência para as espécies em que as variáveis explicativas foram significativas nos 

modelos GLM de ocorrência das espécies nas searas, durante o inverno. Variação da frequência de ocorrência 

para as espécies: a) Melanocorypha calandra, Tetrax tetrax, e Galerida spp. e Vanellus vanellus nas searas de 

São Marcos, Entradas e Ervidel; b) Tetrax tetrax no inverno de 2002/03 e 2003/04. 

 
 

 



    

 

5.3.2. Época reprodutora 

Nos transectos lineares, realizados nas épocas reprodutora de 2002 a 2004 foram detetadas um 

total de 37 espécies de aves das searas (29 residentes e 8 nidificantes). Foram ainda 

observadas 8 espécies de aves estepárias, segundo a classificação de Santos & Suárez 2005 

(Tabela 5.3.). 

As espécies mais abundantes foram Emberiza calandra, Cisticola juncidis e Coturnix 

coturnix. A espécie Pterocles orientalis foi observada exclusivamente nas searas de São 

Marcos. A espécie Bubulcus íbis foi exclusiva nas searas de Entradas, enquanto as espécies 

Melanocorypha calandra, Coracias garrulus e Glareola pratincola, não ocorreram nas searas 

de Ervidel. 

Efeito “área” 

Nos modelos GLM de abundância de espécies, a variável “área” foi significativa para a 

abundância de residentes, estepárias (p<0.001) e abundância total. Para estes três parâmetros o 

padrão foi semelhante, verificando-se uma diminuição na abundância ao longo do gradiente 

de intensificação São Marcos<Entradas<Ervidel (Tabela 5.4., Figura 5.3.a). 

Considerando as espécies mais comuns, a variável “área” foi significativa para a espécie 

Emberiza calandra, cuja abundância diminuiu ao longo do gradiente de intensificação São 

Marcos<Entradas<Ervidel (Figura 5.3.a). 

Nos modelos de ocorrência, as espécies Tetrax tetrax, Melanocorypha calandra, Galerida 

spp., Ciconia ciconia e Passer sp. foram influenciadas significativamente pela variável 

“área”. Para as duas primeiras espécies, a frequência de ocorrência nas searas diminuíu ao 

longo do gradiente de intensificação agrícola, não ocorrendo nas searas de Ervidel. As 

espécies Galerida spp.e Ciconia ciconia foram mais frequentes nas searas de Entradas e São 

Marcos, comparativamente a Ervidel (Tabela 5.4. Figura 5.4.). A espécie Passer spp. foi mais 

abundante nas searas de Ervidel. 

Efeito “ano” 

Para as espécies Cisticola juncidis e Coturnix coturnix houve um efeito significativo do “ano” 

nos modelos GLM de abundância (Tabela 5.3., Figura 5.3.b). A abundância de Cisticola 

juncidis, aumentou no período de 2002 a 2004. Para a espécie coturnix coturnix a abundância 

foi inferior na época reprodutora de 2004 (Figura 5.3.b). 

 

 



    

 

Tabela 5.3. Espécies de aves detetadas nos transectos lineares nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel, nas 

épocas reprodutoras de 2002 a 2004 (n=179). São apresentadas as abundâncias médias para cada espécie (nº de 

indivíduos/km), abundâncias médias totais, de invernantes, residentes, estepárias e riqueza específica, e 

respetivos erros-padrão. A frequência de ocorrência (FO) nos 179 transectos, a classificação fenológica para 

cada espécie (R- Residente, N- Nidificante) e espécies estepárias (E). As espécies estão ordenadas por ordem 

decrescente de frequência de ocorrência. 

 
Espécie Média  (Erro 

padrão) 

FO (%) Fenologia 

/estepárias 
Cisticola juncidis 18.55 (0.57) 99.4 R 

Emberiza calandra 24.00 (0.78) 99.4 R, E 

Coturnix coturnix 6.17 (0.29) 87.1 N 

Tetrax tetrax 3.02 (0.33) 45.8 R, E 

Melanocorypha calandra 2.15 (0.32) 31.3 R, E 

Alectoris rufa 1.68 (0.21) 30.2 R 

Galerida spp. 1.59 (0.22) 29.6 R, E 

Burhinus oedicnemus 0.94 (0.17) 17.3 R, E 

Passer spp. 4.56 (1.93) 17.3 R 

Saxicola torquata 0.69 (0.13) 15.0 R 

Ciconia ciconia 0.76 (0.16) 15.0 R 

Upupa epops 0.45 (0.09) 11.2 R 

Carduelis carduelis 1.05 (0.49) 9.5 R 

Athene noctua 0.34 (0.09) 7.8 R 

Calandrella brachydactyla 0.38 (0.10) 7.8 N, E 

Lanius meridionalis 0.34 (0.09) 7.8 R 

Sturnus unicolor 0.47 (0.17) 6.7 R 

Cettia cetti 0.18 (0.06) 4.5 R 

Turdus merula 0.18 (0.06) 4.5 R 

Carduelis cannabina 0.40 (0.24) 3.3 R 

Oenanthe hispanica 0.16 (0.07) 3.3 N 

Anthus campestris 0.09 (0.04) 2.2 N, E 

Carduelis chloris 0.09 (0.04) 2.2 R 

Coracias garrulous 0.09 (0.05) 1.7 N 

Glareola pratincola 0.22 (0.15) 1.7 N 

Lanius senator 0.07 (0.04) 1.7 N 

Pterocles orientalis 0.11 (0.07) 1.7 R, E 

Streptopelia decaoto 0.09 (0.05) 1.7 R 

Anas platyrhynchos 0.07 (0.05) 1.1 R 

Bubulcus ibis 0.04 (0.03) 1.1 R 

Cyanopica cooki 0.11 (0.09) 1.1 R 

Pica pica 0.11 (0.09) 1.1 R 

Corvus corone 0.07 (0.07) 0.6 R 

Himantopus himantopus 0.04 (0.04) 0.6 N 

Hipollais polyglotta 0.02 (0.02) 0.6 N 

Sylvia melanocephala 0.02 (0.02) 0.6 R 

Abundância residentes 65.41 (2.89)   

Abundância nidificantes 7.26 (0.37)   

Abundância estepárias 62.44 (2.00)   

Riqueza específica 5.72 (0.14)   



    

 

 
Tabela 5.4. Resultados dos modelos lineares generalizados GLM (seleção “stepwise backwards”) na época 

reprodutora, relativo aos parâmetros de abundâncias, ocorrência das espécies e riqueza específica total. São 

apresentados os  níveis de significância das variáveis “ano”, “área”, interação “ano*área”, incluídos nos 

modelos:  * p<0.05, **p<0.01;  *** p<0.001; São apresentados os ajustes dos modelos para os parâmetros de 

abundância através do valor de  R
2 

ajustado, e respetivo valor de F e nível de significância; e para os modelos de 

ocorrência das espécies e riqueza específica, através da percentagem de “deviance”  (% D), ajustado para os 

modelos de abundância das espécies.  
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Parâmetros Ano Área Ano*Área 
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Total  **  0.07, F=7.5*** 

Residentes  ***  0.08, F=9.1*** 

Nidificantes     

Estepárias  ***  0.36, F=51.5*** 

Cisticola juncidis ***   0.15, F=16.7*** 

Coturnix coturnix *   0.03, F=3.8* 

Emberiza calandra  ***  0.14, F=15.0*** 
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Alectoris  rufa     

Burhinus oedicnemus     

Ciconia ciconia  ***  11.5 

Galerida spp.  **  5.5 

Melanocorypha calandra  ***  33.8 

Passer sp.  **  7.9 

Saxicola Torquata     

Tetrax tetrax  **  5.3 

 Riqueza total     
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b) 

 

Figura 5.3.Valores médios e respetivos erros-padrão, dos parâmetros de abundância (nº aves/km) para as 

variáveis significativas nos modelos GLM nas searas na época reprodutora. Efeito da variável “área”: a) 

Variação da abundância total (quadrados); residentes (triângulos); estepárias (círculos); Emberiza calandra 

(asteriscos) nas áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel; b) Variação de ocorrência da espécie Coturnix coturnix 

(círculos) e Cisticola juncidis (quadrados), nas épocas reprodutoras de 2002, 2003 e 2004. 

 

 

 

 

Figura 5.4. Variação da frequência de ocorrência para as espécies Tetrax tetrax,Galerida spp., Melanocorypha 

calandra, Ciconia ciconia e Passer spp.nas searas das 3 áreas de estudo, durante a época reprodutora.  

 

 



    

 

5.4.Discussão  

 

5.4.1. Efeito “área” - gradiente de intensificação agrícola 

Os resultados demonstraram que a intensificação agrícola teve um efeito negativo nas 

populações de aves associadas às searas. A abundância total de aves, bem como a abundância 

de estepárias e residentes, diminuiu ao longo do gradiente de intensificação, nas duas épocas 

estudadas (inverno e na época reprodutora). Estes resultados apoiam diversos estudos que 

relacionaram a intensificação agrícola como principal responsável pelo declínio das aves 

agrícolas e particularmente as aves estepárias (Chamberlain et al. 2000, Donald et al. 2001a, 

Moreira et al. 2005b, Geiger et al. 2010, Guerrero et al. 2011). O presente estudo vem 

demonstrar que o impacto da intensificação sobre as populações de aves pode ocorrer também 

ao nível da parcela (e.g. searas ao longo de um gradiente de intensificação), e não só ao nível 

da paisagem, pela perda de habitat ou alterações da diversidade/ocupação dos habitats, como 

demonstram outros estudos (e.g. Brotons et al. 2004, Morales et al. 2005)  

As variações na abundância das aves nas searas das diferentes áreas, poderá estar relacionada 

com a disponibilidade alimentar, fator considerado determinante (Vickery et al. 2001, 

Atkinson et al. 2005). Em particular, é referida a importância dos artrópodes na época 

reprodutora, que constituem uma fonte alimentar importante para as aves adultas e crias 

(Brickle & harper 1999, Donald et al. 2001b, Cunningham et al. 2004). No entanto, no 

presente estudo, a abundância de insetos nas searas não dependeu do gradiente de 

intensificação agrícola, não existindo efeito do nível de intensificação na abundância e 

diversidade de artrópodes nas searas (ver detalhes Capítulo 4.). A acessibilidade ao alimento 

deverá determinar a abundância/frequência das espécies, tal como evidenciado no estudo de 

Vandenberghe et al. 2009, e principalmente para as aves de pequeno porte (Gabriel et al. 

2010). De acordo com os resultados apresentados no Capítulo 4, ao longo do gradiente de 

intensificação agrícola a vegetação torna-se demasiado densa, podendo dificultar o acesso das 

aves ao alimento, mesmo para espécies que preferem vegetação mais alta. No entanto, no 

inverno as diferenças da estrutura da vegetação e disponibilidade de sementes não 

dependeram do gradiente de intensificação (Capítulo 4), sendo assim as diferenças nos 

parâmetros de abundância/ocorrência das aves não poderão ser explicados por estes dois 

fatores.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1834011/#bib14
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1834011/#bib1


    

 

A abundância das espécies invernantes Alauda arvensis e Anthus pratensis diminuiu ao longo 

do gradiente de intensificação. Estas espécies evitam a vegetação alta e densa para se 

alimentarem (Wilson et al. 1997, Evans et al. 2006). A maior abundância nas searas de São 

Marcos, poderá estar relacionada com a preferência por parcelas de maiores dimensões 

(Capítulo 3), como estratégia antipredatória (Eaton & Bradbury 2003). A espécie Vanellus 

vanellus, que apresenta preferência pelos pousios recentes (Leitão 2002), tendo sido pouco 

abundante nas searas (Tabela 5.1.), diminuiu a sua frequência de ocorrência nas searas ao 

longo do gradiente de intensificação agrícola. A espécie prefere alimentar-se em parcelas de 

grandes dimensões, utilizando as searas baixas, com altura inferior a 7.5cm (Milson et al 

1998, Eaton & Bradbury 2003), o que poderá explicar a frequência de ocorrência superior nas 

searas de São Marcos. Por outro lado, nesta mesma área, o habitat preferencial desta espécie 

(pousio) está melhor representado (Capítulo 4).   

 

As espécies estepárias Melanocorypha calandra e Tetrax tetrax foram as que mais 

responderam à intensificação agrícola, no inverno e na época reprodutora, diminuindo a 

abundância ao longo do gradiente de intensificação e não ocorrendo nas searas mais 

intensivas. Estas duas espécies poderão funcionar como "indicadores" da qualidade da estepe 

cerealífera, respondendo negativamente à alteração destes sistemas, como se constata ao 

evitarem as áreas abertas fragmentadas (Reino et al. 2010, Morgado et al. 2010).  

Para a espécie estepária Emberiza calandra, associada ao cereal na época reprodutora (e.g. 

Wilson et al. 2009), é sugerida uma resposta favorável à intensificação agrícola (Delgado & 

Moreira 2000), com o aumento de habitat preferencial de nidificação da espécie nas áreas 

mais intensivas. Neste estudo constatou-se que a abundância desta espécie diminuiu nas 

searas ao longo do gradiente de intensificação na época reprodutora. No entanto, ao aumentar 

a disponibilidade de searas, o número de indivíduos poderá aumentar mas as densidades 

poderão ser mais baixas. A preferência por um determinado tipo de habitat pode variar de 

acordo com a sua disponibilidade, apresentando índices de seleção superiores para os habitats 

preferidos, em áreas onde estão menos disponíveis (Mysterud & Ims 1998, Moreira et al. 

2004, Rocha 2006), neste caso, as espécies dependentes de searas apresentariam uma maior 

densidade nos locais onde este habitat estivesse menos disponível, ou seja, nas áreas mais 

extensivas. O presente estudo vem demonstrar que as alterações que se verificam ao nível da 

parcela, ao longo do gradiente de intensificação agrícola, têm efeitos sobre a abundância de 

aves. A explicação para este facto poderá estar relacionada com as variações que se verificam 

na estrutura da vegetação do cereal, em que se existe um aumento na altura, cobertura e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1834011/#bib5


    

 

densidade do cereal ao longo do gradiente de intensificação (ver detalhes Capítulo 4). A 

espécie Emberiza calandra, apesar de preferir as searas, poderá evitar as mais altas e densas. 

Os estudos de Sanza et al. (2011) e Moreira et al. (2005a), referem ainda que esta espécie 

prefere áreas com maior disponibilidade de poleiros, que neste estudo estão menos 

disponíveis na área mais intensiva (obsv. pessoal), restringindo-se aos pivots, podendo este 

aspeto constituir um dos fatores que afetam a abundância da espécie. 

Relativamente ao complexo de espécies Galerida spp., constituídas por Galerida cristata e 

Galerida thecklae, este diminuiu a ocorrência nas searas ao longo do gradiente de 

intensificação no inverno, enquanto na época reprodutora ocorreu mais frequentemente nas 

searas de Entradas. Estas espécies apresentam divergências nos habitats preferenciais, já que a 

primeira ocorre nas áreas cultivadas, enquanto a segunda prefere as pastagens e áreas abertas 

com matos (Manriques & Yanes 1994, Santos & Suárez 2005, Moreira et al. 2007). A baixa 

ocorrência nas searas de Ervidel e a alta ocorrência em Entradas demonstra que estas espécies 

são sensíveis a um nível de intensificação agrícola elevado, podendo, não obstante, ocorrer 

preferencialmente em áreas com “nível intermédio” de intensificação (onde se verifica um 

aumento da área ocupada por cereal e diminuição da área ocupada por pousio). Esta 

preferência estará principalmente associada à espécie Galerida cristata (Tomé 2008).  

Na época reprodutora, Passer spp. foi mais frequente nas searas Ervidel, favorecida pela 

diversidade de habitats na envolvência das parcelas, como os olivais de regadio (Capítulo 3) e 

ocorrência de áreas urbanas.  

A espécie Ciconia ciconia foi mais frequente nas searas de Entradas, e foi rara nas searas de 

Ervidel. Esta espécie frequenta os cereais de sequeiro, alimentando-se principalmente de 

invertebrados (Cramp & Simmons 1977). Sendo uma espécie colonial, as áreas de 

alimentação localizam-se na proximidade das colónias, o que poderá explicar uma maior 

ocorrência nas searas de Entradas, devido à existência de uma grande colónia na proximidade 

desta área (Ribeira de Cobres, Monte Bernardo). 

A uma diversidade de habitats está normalmente associada uma maior diversidade de aves 

(Wilson et al.2005). No entanto, no inverno a riqueza específica foi superior na área de São 

Marcos, de características mais extensivas e com menor diversidade de habitats (Capítulo 3.),   

 

5.4.2. Efeito “ano” 

A frequência de ocorrência da espécie Tetrax tetrax diminuiu no inverno de 2003/04, padrão 

que se observou também para esta espécie nos pousios no inverno (capítulo 9). Uma vez que 



    

 

este padrão (diminuição de ocorrência) foi comum para ambos os habitats, é descartada a 

possibilidade da utilização preferencial de um habitat (p.e. pousio) em função de outro (p.e. 

seara) devido às características da vegetação. Assim, será de assumir que terá ocorrido uma 

diminuição da população na região entre o inverno de 2002/03 e 2003/04, associada 

provavelmente a uma perda de qualidade das searas (e também dos pousios Capítulo 9) 

enquanto habitat de alimentação, levando a espécie a dispersar-se para áreas com maior 

disponibilidade alimentar (Silva et al., 2007). 

A espécie nidificante Coturnix coturnix, uma das mais comuns nas searas (Borralho et al. 

1998, Delgado & Moreira 2000, Leitão et al. 2010), também apresentou uma diminuição da 

abundância no ano de 2004. A variação interanual da abundância da espécie, poderá estar 

relacionada com os padrões de precipitação acumulada no período de janeiro-abril (De Juana 

& Garcia 2005), em que a diminuição de abundância em 2004, coincide com uma redução da 

precipitação. No entanto, para a espécie Cisticola juncidis, verificou-se um diferente padrão 

de variação, aumentando entre 2002 e 2004. Neste caso, as variações observadas não podem 

ser explicadas pelas variações interanuais da precipitação e disponibilidade de invertebrados, 

dado que os artrópodes da vegetação diminuíram em 2004 (Capítulo 4) ou pela estrutura da 

vegetação, dado que a estrutura do cereal apresentou as mesmas características no ano de 

2002 e 2004. Para esta espécie as variações observadas estarão relacionadas com variáveis 

não abrangidas pelo presente estudo (por exemplo, alterações regionais ao nível da 

abundância da espécie, sucesso de nidificação em anos anteriores, etc.). 

 

O ajuste dos modelos GLM aos dados foi de melhor qualidade para os modelos de ocorrência 

da espécie Melanocorypha calandra (percentagem de “deviance” explicada no inverno, 

32.6%; na época reprodutora 33.8%), Tetrax tetrax, (percentagem de “deviance” explicada no 

inverno, 27%). Quanto aos modelos de abundância, verificou-se melhor poder explicativo 

para o modelo de estepárias na época reprodutora (proporção de R
2
=0.36) e poder explicativo 

razoável para o modelo de abundância da espécie invernante Anthus pratensis (proporção de 

R
2 

=0.22). O ajuste dos restantes modelos de abundância e ocorrência foi na generalidade 

baixo (<0,17/<17%), o que sugere que outras variáveis explicativas não consideradas neste 

estudo influenciaram os resultados, nomeadamente variáveis à escala da paisagem (e.g. 

dimensão das parcelas cultivadas, os habitats envolventes, Capítulo 6), à escala regional 

(McMahon et al. 2010, Brotons et al. 2005), ou as relações  inter e intra específicas (Sanza et 

al. 2011). 



    

 

CAPITULO 6. ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES NAS SEARAS – EFEITOS DA 

GESTÃO DA PARCELA E DA COMPOSIÇÃO DA PAISAGEM  

 

6.1. Introdução 

 A biodiversidade nos meios agrícolas varia de acordo com diversos fatores, nomeadamente 

climáticos, densidade de predadores, competição interespecífica, ocupação e configuração 

espacial da paisagem e dos habitats (Benton et al. 2003, Maron et al. 2005). O decréscimo da 

biodiversidade nas áreas agrícolas, tem sido atribuído à intensificação agrícola (e.g. Donald et 

al. 2001a, Bengtsson et al. 2005, Foley et al. 2005), que tem impactos à escala da parcela (e.g. 

introdução de culturas melhoradas e/ou geneticamente modificadas, aumento da aplicação de 

fertilizantes e pesticidas), e da paisagem (e.g. alteração da composição e configuração da 

paisagem). Durante a última década, os efeitos da intensificação agrícola sobre a 

biodiversidade tem sido uma temática desenvolvida em diversos estudos ecológicos, 

especialmente à escala da parcela. No entanto, os processos que determinam a diversidade 

operam a diferentes escalas espaciais, e a importância relativa dos fatores à escala local e da 

paisagem diferem para diferentes taxa e habitats agrícolas (Tscharntke et al. 2005, Gabriel et 

al. 2010). Recentemente realizaram-se estudos sobre o efeito da intensificação agrícola na 

biodiversidade a diferentes escalas (e.g. Guerrero et al. 2011). No entanto, estes estudos não 

incidem em usos do solo específicos (e.g. culturas de cereal), e não avaliam as variações 

estacionais da comunidade de aves. A avaliação da importância das culturas cerealíferas à 

escala da parcela e da paisagem, tem implicações diretas na definição de estratégias de 

conservação das aves estepárias, devendo ser consideradas para a definição de medidas de 

gestão. Nos capítulos anteriores a esta Secção, dedicada aos efeitos da intensificação agrícola 

nas searas, o estudo centrou-se ao nível da parcela sendo explorada a resposta da comunidade 

de aves, comparando áreas com diferentes níveis de intensificação agrícola. O presente 

capítulo integra simultaneamente os efeitos da intensificação agrícola à escala local (parcela 

de cereal) e à escala da paisagem (envolvente paisagística da parcela), com vista: i) à 

identificação das variáveis explicativas que determinam a estrutura das comunidades nas 

searas em cada área; ii) à avaliação das diferenças sazonais da importância das variáveis 

explicativas; e iii) identificação da importância relativa das variáveis da parcela e da paisagem 

ao longo de um gradiente de intensificação agrícola. 



    

 

6.2. Métodos 

6.2.1. Área de estudo 

Na região do Baixo Alentejo, foram definidas três áreas de estudo, duas localizadas na ZPE de 

Castro Verde, designadas por São Marcos e Entradas, e uma terceira localizada no Perímetro 

de Rega do Roxo, designada por Ervidel (ver detalhes capitulo 2). As três áreas representam 

um gradiente de intensificação: São Marcos < Entradas < Ervidel (ver detalhes Capítulo 3).   

6.2.2. Caracterização da comunidade de aves 

Para a caracterização da comunidade de aves nas searas foram definidos transectos lineares de 

250m sem limite de distância segundo a metodologia descrita por Delgado & Moreira (2000) 

localizadas em parcelas de cereal (ver detalhes capítulo 2). A estratégia de amostragem 

baseou-se na caracterização sazonal e interanual. As searas de Ervidel foram caracterizadas 

nos Invernos de 2001/2002, e 2002/2003, enquanto as searas de São Marcos e Entradas foram 

caracterizadas nos Invernos de 2001/02, 2002/03 e 2003/04. As searas das três áreas de 

estudo, foram caracterizadas nas épocas reprodutoras de 2002, 2003 e 2004. Em cada área de 

estudo, foram estabelecidos aleatoriamente 20 pontos de amostragem em parcelas de cereal, 

definidos anualmente no início do inverno, na época das sementeiras.  

6.2.3.Variáveis explicativas 

Foram considerados dois grupos de variáveis explicativas a duas escalas distintas, parcela e 

paisagem, que influenciam a comunidade de aves da estepe cerealífera. Foram selecionadas 

nove variáveis à escala da parcela, que refletiram a gestão agrícola, estrutura da vegetação e 

disponibilidade alimentar nas searas. À escala da paisagem foram definidas doze variáveis 

que refletiram a composição e diversidade da paisagem, bem como fatores de perturbação 

associados à existência de estruturas humanas na paisagem (Tabela 6.1). A seleção das 

variáveis foi baseada em estudos anteriores efetuados na região (e.g.Moreira et al. 2005a, 

Morgado et al. 2010).  



    

 

Tabela 6.1. Variáveis da parcela e da paisagem consideradas para caracterizar as searas, na época 

reprodutora e inverno para as áreas de estudo de São Marcos e Entradas. São apresentados os 

códigos das variáveis para a análise RDA, e respetivas unidades. * variáveis nominais codificadas 

com 0/1 “variáveis dummy”.  

Variáveis (códigos das variáveis) Descrição (transformação dos dados) 

I- PARCELA  

Aveia (AV) Searas de aveia *  

Trigo (TR) Searas de trigo *  

Cevada (CV) Searas de Cevada * 

Presença de árvores (PARVORE) Presença de árvores (eucaliptos e azinheiras) * 

Presença de matos (PMATO) Presença de manchas de matos * 

Estrutura da vegetação (PC_VEG) Fatores das componentes principais associados às variáveis originais 

de altura e cobertura da vegetação, e variáveis da densidade 

horizontal da vegetação (Transformação linear)  

Disponibilidade alimentar 

(SEMT/PC_ART) 

 Nº médio de sementes no solo/amostra (log10 x+1), no inverno; 

Fatores das componentes principais associados às variáveis de 

abundância, biomassa, riqueza e diversidade de artrópodes na época 
reprodutora (Transformação linear) 

II- PAISAGEM  

Cobertura de pousios recentes (PREC) Proporção da área de pousios recentes (1ano) no buffer de 500m 

(arcsen(√x)) 

Cobertura de pousios antigos (PLONG) Proporção da área de pousios de longa duração/antigos (+1ano) no 

buffer de 500m (arcsen (√x)) 

Cobertura de searas (SE) Proporção da área de cereal no buffer de 500m (arcsen (√x)) 

Cobertura de lavrados e leguminosas 

(LAV/LLEG) 

Proporção da área de terrenos lavrados, no inverno, e lavrados e 

leguminosas na época reprodutora (grão de bico, ervilha) no “buffer” 

de 500m (arcsen (√x))  

Cobertura de girassol (GIR) Cultura de girassol regada ou não regada (arcsen (√x)) 

Cobertura de cultura permanente regada 

(OLIREG) 

Olival de regadio em regime intensivo (arcsen (√x)) 

Cobertura de culturas anuais de regadio 

(CIRR) 

Culturas que no ano agrícola de referência foram regadas pelo menos 

uma vez (milho, algodão, beterraba, melão, tomate) (arcsen(√x)) 

Cobertura de culturas permanentes e 

floresta (FLOCP)  

Proporção da área de culturas permanentes (olival e vinha) e floresta 

(montado de azinho e floresta de produção, Pinhal, eucaliptal) no 
buffer de 500m (arcsen(√x))  

Distância mínima áreas artificiais 

(DCASA) 

Distância mínima a habitações rurais, casões agrícolas, povoações 

(km) (log10 x) 

Distância mínima às estradas 

(DESTRADA)  

Distância miníma às estradas alcatroadas (km), (log10 x) 

Dimensão da parcela (AREA) Área da parcela(ha),(log10 x) 

Número de usos do solo (NUSOS) Número de usos do solo no buffer de 500m (log10 x) 

 

 

Relativamente às variáveis da parcela, foram definidas variáveis nominais (“dummy”) 

associadas ao tipo de cereal (trigo, aveia e cevada), e presença de manchas de matos e de 

árvores dispersas nas parcelas. Para caracterizar a estrutura da vegetação foram considerados 

os parâmetros de altura da vegetação, percentagem de cobertura da vegetação e densidade 

foliar horizontal a diferentes classes de altura do solo. A disponibilidade alimentar foi 



    

 

caracterizada no inverno, através da abundância média de sementes de cereal disponíveis à 

superfície do solo, que constitui o principal recurso para as aves agrícolas nesta época do ano 

(e.g. Telleria et al. 1988). Na época reprodutora, foi caracterizada a disponibilidade de 

artrópodes do solo e da vegetação. Foram definidos parâmetros de 

abundância/riqueza/diversidade e biomassa de artrópodes (ver detalhes Capitulo 2).  

À escala da paisagem, foram caracterizados os usos do solo no raio de 500m (“buffer”) a 

partir do centróide do transecto (Figura 6.1.). Este “buffer” permitiu abranger os diferentes 

usos do solo existentes (Concepción et al. 2008, Guerrero et al. 2011). Esta caracterização foi 

realizada no inverno e na época reprodutora, em janeiro e em abril, respetivamente. A 

informação recolhida foi incorporada num Sistema de Informação Geográfica, utilizando o 

programa ARCGIS (versão 9.3.). Foi calculado o número de usos do solo, e foram 

considerados os fatores de perturbação: as distâncias mínimas dos centróides dos transectos às 

áreas artificiais e estradas alcatroadas (Tabela 6.1.).  

 

 

a) 

b)    

 

 

 

Figura 6.1. Localização dos “buffers” de 500m nas searas de São Marcos, Entradas e Erv idel no 

inverno de 2002 (a); e exemplificação de um dos transectos lineares de 250m (linha a vermelho) e 

raio de 500m (a preto) a partir do centróide do transecto (b).  

 



    

 

6.2.4. Análise de dados 

A abundância em cada contagem foi expressa em número de aves/km. Para cada transecto foi 

considerado o valor médio de abundância das três contagens realizadas (no inverno), e o valor 

máximo (na época reprodutora). Às abundâncias das espécies de aves (aves/km) foi aplicada a 

transformação logarítmica log10 (x+1), de forma a cumprir o pressuposto de normalidade da 

distribuição dos erros (Legendre & Gallagher 2001, Borcard et al. 2011). 

Para as variáveis explicativas expressas como proporções foi aplicada a transformação 

angular arcsen√x (Legendre & Legendre 1998). Devido à elevada correlação entre as 

variáveis da estrutura da vegetação, e entre as variáveis de disponibilidade de artrópodes, foi 

realizada para cada área de estudo e época do ano, a análise de componentes principais (PCA) 

de forma a sumarizar a informação redundante. Foi aplicada transformação linear aos fatores 

da PCA, que consiste na soma do valor mínimo e na divisão pelo valor máximo de todos os 

valores, para que a variável resultante variasse entre 0 e 1. 

O método de ordenação DCA  (Detrended Correspondence Analysis) foi utilizado para 

analisar a informação sobre a estrutura das comunidades de aves, utilizando para esse efeito as 

abundâncias específicas das aves de cada uma das áreas, São Marcos, Entradas e Ervidel, 

excluindo as espécies raras (definidas como as presentes em <10% dos transectos), no inverno 

e na época reprodutora. Os resultados de DCA permitem determinar o método de ordenação 

mais adequado aos dados (Ter Braak & Smilauer 1998). Uma vez que, no caso dos dados 

analisados, o valor obtido de comprimento de gradiente do primeiro eixo de DCA foi inferior 

a 2 (DCA1<2SD), para cada uma das áreas de estudo em causa, o método de ordenação 

selecionado foi a análise de redundância (RDA; Ter Braak & Smilauer 1998). 

A análise de redundância (RDA, “Redundancy Analysis”¸ Ter Braak & Smilauer 1998) foi 

realizada para avaliar a importância das variáveis explicativas da parcela e da paisagem de 

cada uma das áreas, sobre a comunidade de aves. Foram incluídas apenas as variáveis 

significativas no modelo, e a significância foi avaliada através do teste de permutação de 

Monte Carlo (Ter Braak & Verdonschot 1995, Ter Braak & Smilauer 1998), o qual permite 

avaliar a significância da relação entre os dados de abundância de aves (variável resposta) e as 

variáveis explicativas. Nos modelos resultantes de RDA foram consideradas as variáveis com 

valor de significância p<0.1.  

A técnica de partição de variâncias, proposta por Borcard et al. (1992), foi utilizada para 

quantificar a variação explicada isoladamente por cada um dos grupos de variáveis 



    

 

explicativas (parcela e paisagem) e a variação partilhada entre elas. Nesta análise foram 

incluídas as variáveis com valor de significância p<0.1 na RDA. Foram realizadas RDA 

parciais tendo em vista a determinação dos efeitos das duas componentes consideradas, mais 

concretamente para estimar a variância pura explicada por cada componente 

(parcela/paisagem). A variância partilhada por ambas as componentes, foi calculada através 

da diferença entre a soma das variâncias das RDA parciais com uma RDA global. Todas as 

análises multivariadas foram realizadas utilizando software CANOCO 4.5 (Ter Braak & 

Smilauer 1998). 

Com o objetivo de manter a variação interanual controlada, a variável “ano” foi definida 

como covariável nos modelos de RDA. As análises de RDA foram realizadas individualmente 

para cada área de estudo considerada, e à semelhança da análise DCA, não foram 

consideradas as espécies raras nas análises, excluindo assim as espécies que ocorreram em 

menos de 10% dos transectos. 

 

6.3. Resultados 

6.3.1. Características gerais das variáveis explicativas nas searas de São Marcos, 

Entradas e Ervidel 

Na Tabela 6.2. são apresentados os valores médios das variáveis relativas às componentes da 

parcela e da paisagem, nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel. As searas de trigo 

dominaram nas áreas de Ervidel e São Marcos. Em Entradas as searas de trigo e aveia 

estiveram igualmente representadas. As manchas de matos estiveram presentes em 25% das 

searas amostradas em São Marcos e Entradas, mas não ocorreram nas searas de Ervidel. 

Nestas, estiveram presentes árvores dispersas em 57% das parcelas de cereal amostradas.  

Relativamente à estrutura da vegetação no inverno, a altura média da vegetação nas searas 

variou entre 22cm (São Marcos e Entradas) e 20 cm (Ervidel), e a cobertura média da 

vegetação variou entre 57-67% (Tabela 6.2.). A densidade foliar da vegetação foi baixa nas 

classes de altura superiores a 25cm (ver detalhes Capítulo 4). Na época reprodutora, as 

variáveis de altura e cobertura da vegetação e de densidade foliar horizontal a diferentes 

classes de altura, aumentaram ao longo do gradiente de intensificação São Marcos < Entradas 

< Ervidel (Tabela 6.2., ver detalhes Capítulo 4). Relativamente às variáveis de disponibilidade 

alimentar, no inverno o número médio de sementes do cereal no solo foi baixo, variando entre 



    

 

0.5-1.0 sementes/amostra por transecto, nas searas de Ervidel e Entradas, respetivamente. Na 

época reprodutora, a abundância de artrópodes do solo variou entre 218-226 indivíduos 

capturados/transecto, e a abundância de artrópodes da vegetação variou entre 38-47 

indivíduos/transecto (Tabela 6.2.). As biomassas totais de artrópodes do solo e da vegetação, 

foram mais elevadas nas searas de Entradas e São Marcos, respetivamente. A riqueza média 

de artrópodes do solo foi aproximadamente 25 famílias/transecto nas searas, e a riqueza média 

de artrópodes da vegetação foi 2 famílias/transecto (Tabela 6.2, ver detalhes capítulo 4).   

Os habitats dominantes no “buffer” de 500m foram as searas (como seria previsível) e pousios 

nas searas de Entradas e São Marcos. Em Ervidel, verificou-se uma dominância de searas e 

lavrados no inverno, e de searas e girassol na época reprodutora. A dimensão média das 

parcelas analisadas foi superior em São Marcos (ca. 53ha) comparativamente a Entradas (ca. 

39ha). A dimensão média das parcelas de cereal na área de Ervidel variou entre 34ha 

(inverno) e 48ha (época reprodutora), devido a um aumento do número de searas amostradas 

na época reprodutora (40 searas no inverno e 60 na época reprodutora), o que reflete uma 

variabilidade na dimensão das parcelas nesta área (existência de grandes parcelas intercaladas 

por courelas). Os locais amostrados distanciaram-se das estradas, em média, entre 0.9km e 

2.2km, respetivamente, em Ervidel e Entradas; quanto às casas, esta distância variou em 

média 0.7km, na área de Entradas e 0.9km na área de São Marcos e Ervidel.  

 



    

 

Tabela 6.2. Apresentação dos valores médios e respetivos erros -padrão (SE) das variáveis da parcela 

e da paisagem, no período de 2001/02 a 2003/04, no inverno e época reprodutora, para as searas de 

São Marcos, Entradas e Ervidel. São apresentados os códigos das variáveis para a análise de 

redundância (RDA), e respetivas unidades.  

 Variáveis  Inverno Época reprodutora 

 códigos das 
variáveis 

São Marcos 
(n=60) 

Entradas 
(n=60) 

Ervidel 
(n=40) 

São Marcos 
(n=59) 

Entradas 
(n=60) 

Ervidel 
(n=59) 

 I- Parcela média SE média SE média SE média SE média SE média SE 

 AV (%) 30.0 - 45.0 - 0.0 - 30.5 - 45.0 - 0.0 - 

 TR (%) 70.0 - 55.0 - 95.0 - 69.5 - 55.0 - 93.3 - 

 CV (%) 0.0 - 0.0 - 5.0 - 0.0 - 0.0 - 6.7 - 

 PARVORE(%) 26.7 - 23.3 - 55.0 - 28.8 - 23.3 - 56.7 - 

 PMATO (%) 21.7 - 26.7 - 0.0 - 22.0 - 26.7 - 0.0 - 

P
C
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n
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(0-12.5cm) 56.6 5.6 65.7 4.9 55.9 4.8 96.2 1.5 98.1 0.9 99.6 0.2 

(12.5-25cm) 26.3 5.1 28.6 5.3 23.4 4.8 91.7 2.6 94.6 2.0 99.0 0.5 

(25-37.5cm) 7.0 2.5 6.8 2.7 8.5 3.5 84.5 3.5 88.6 3.4 97.0 1.0 

(37.5-50cm) 1.1 0.6 0.9 0.6 7.2 4.1 70.8 5.2 77.4 5.2 92.3 2.0 

(50-62.5cm) 0.1 0.1 0.1 0.1 1.9 1.5 56.3 6.3 62.7 6.4 83.7 3.1 

(62.5-75cm) - - - - 0.3 0.2 36.8 6.4 42.5 6.8 66.7 5.3 

(75-87.5cm) - - - - - - 21.5 5.3 27.3 6.2 50.3 5.8 

(87.5-100cm) - - - - - - 5.9 1.8 13.6 4.3 21.3 4.4 

(100-112.5cm) - - - - - - 0.9 0.3 5.1 2.4 5.5 2.2 

(112.5-125cm) - - - - - - 0.3 0.1 2.4 1.6 1.2 0.8 

(125-137.5cm) - - - - - - 0.1 0.1 0.9 0.6 - - 

(137.5-150cm) - - - - - - - - 0.4 0.3 - - 

(150-162.5cm) - - - - - - - - 0.2 0.2 - - 

(162.5-175cm) - - - - - - - - 0.1 0.1 - - 

Altura (cm) 22.4 1.9 22.1 1.7 20.6 2 75.4 2.9 83.1 4.4 88.4 2.2 

Cobertura (%) 61.5 4.5 67.6 3.5 57.7 3.8 85.0 2.6 87.9 2.1 88.6 1.5 

 SEMT 0.7 0.2 1.0 0.2 0.5 0.1 - - - - - - 

P
C

A
R

T
 (

d
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d
e 
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ó
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o
d
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Abund.total solo - - - - - - 218.4 27.6 222.3 18.9 226.4 23.6 

Riqueza solo - - - - - - 25.3 1.2 25.9 1.0 24.0 1.5 

Diversidade solo - - - - - - 2.4 0.1 2.4 0.1 2.5 0.1 

Biomassa solo 

(mg) - - - - - - 5119 984 5609 980 4441 820 

Abund. total 

vegetação  - - - - - - 47.2 13.6 37.1 5.2 38.7 7.8 

Riqueza 

vegetação  - - - - - - 1.9 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 

Diversidade 

vegetação - - - - - - 11.8 1.0 11.8 0.8 12.3 0.9 

Biomassa 

vegetação(mg) - - - - - - 187.9 26.2 162.2 28.6 169.4 29.5 

 II- Paisagem             

 PREC (%) 12.7 1.7 12.2 1.8 7.6 2.7 8.4 1.6 12.7 1.8 1.2 0.7 

 PLONG)(%) 24.2 2.3 18.6 2.2 - - 25.9 2.6 15.7 2.0 - - 

 SE (%) 56.3 2.6 61.3 3.0 60.9 3.2 57.0 2.6 63.3 2.8 66.6 2.8 

 LAV/LLEG (%) 4.6 1.4 5.0 1.6 22.9 3.0 6.5 1.3 5.0 1.2 3.6 0.9 

 GIR (%) - - - - - - - - - - 18.1 2.4 

 OLIREG (%) - - - - - - - - - - 0.1 0.1 

 CIRR (%) - - - - 3.9 1.3 - - - - 6.8 1.4 

 FLOCP (%) 2.2 0.8 2.2 0.9 4.7 1.0 2.2 0.8 2.2 0.9 3.5 0.8 

 DCASA (km) 0.9 0.1 0.7 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1 0.7 0.0 0.9 0.1 

 DESTRADA(km) 1.0 0.1 2.2 0.2 0.9 0.1 1.0 0.1 2.2 0.2 0.9 0.1 

 AREA (ha) 53.4 5.2 39.8 3.7 34.2 4.1 53.9 5.3 39.8 3.7 48.6 5.8 

 NUSOS 3.1 0.09 3.1 0.12 3.0 0.16 3.2 0.1 3.3 0.1 3.1 0.1 

 



    

 

6.3.2. Descrição geral da composição da comunidade de aves das searas de São Marcos, 

Entradas e Ervidel 

No inverno, as espécies mais abundantes nas searas foram as invernantes Anthus pratensis e 

Alauda arvensis (Tabela 6.3). As espécies Tetrax tetrax, Melanocorypha calandra e Pterocles 

orientalis, não ocorreram nas searas de Ervidel. Na época reprodutora, as espécies mais 

abundantes foram Cisticola juncidis, Emberiza calandra e Coturnix coturnix. 

Tabela 6.3. Abundâncias médias (nº aves/km) das espécies com frequê ncia de ocorrência superior a 

10% nos transectos lineares realizados nas searas de São Marcos, Entrada s e Ervidel, no inverno e 

época reprodutora, no período de 2001/02 a 2003/04. São apresentados os códigos das espécies 

incluídos na análise multivariada (RDA). 

  INVERNO ÉPOCA REPRODUTORA 

  São Marcos Entradas Ervidel São Marcos Entradas Ervidel 

Nome científico Códigos média SE média SE média SE média SE média SE média SE 

Anthus campestris Acamp - - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Anthus pratensis Aprat 34.5 3.0 24.4 2.0 14.3 2.2 - - - - - - 

Alauda arvensis Aarve 46.1 4.8 37.7 5.2 34.2 6.4 - - - - - - 

Alectoris rufa Arufa 1.2 0.4 1.0 0.4 0.6 0.3 1.5 0.3 1.3 0.3 2.3 0.4 

Athene noctua Anoct 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 

Bubulcus íbis Bibis 0.2 0.2 0.2 0.1 0.4 0.3 - - 0.1 0.1 0.0 0.0 

Burhinus oedicnemus Boedi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 0.9 0.3 0.5 0.2 

Calandrella brachydactyla Cbrac - - - - - - 0.6 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 

Carduelis cannabina Acann 0.2 0.1 0.5 0.3 0.0 0.0 - - 0.7 0.7 0.5 0.3 

Carduelis carduelis Ccard 3.5 1.5 1.0 0.5 0.9 0.5 0.9 0.7 0.1 0.1 2.1 1.3 

Cettia cetti Ccett - - - - - - - - - - 0.5 0.2 

Ciconia ciconia Ccico 0.2 0.1 1.3 0.8 0.1 0.1 1.0 0.4 1.2 0.3 0.1 0.1 

Cisticola juncidis Cjunc 2.8 0.3 2.7 0.2 3.4 0.6 19.1 0.9 18.0 0.9 18.5 1.1 

Coturnix coturnix Ccotu 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 5.7 0.5 5.3 0.4 7.5 0.6 

Emberiza calandra Mical 4.2 0.6 7.0 1.2 4.4 1.0 28.9 1.5 24.7 1.1 18.5 1.1 

Galerida spp. Gale 0.9 0.2 0.7 0.1 0.4 0.2 2.0 0.5 2.0 0.3 0.8 0.3 

Lanius meridionalis Lmeri 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 

Melanocorypha calandra Mecal 3.6 0.9 1.2 0.7 - - 5.2 0.8 1.3 0.3 - - 

Motacilla alba Malba 0.8 0.1 0.8 0.2 1.2 0.2 - - - - - - 

Passerspp. pass 0.0 0.0 0.5 0.4 1.0 0.5 5.8 5.4 3.7 1.7 4.3 1.4 

Pluvialis apricaria Papri 11.5 5.3 4.2 3.9 0.1 0.1 - - - - - - 

Pterocles orientalis Porie 0.3 0.2 0.1 0.1 - - 0.3 0.2 - - - - 

Saxicola torquata Storq 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 1.1 0.3 

Sturnus unicolor Sunic 1.9 1.4 0.1 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 1.1 0.5 

Tetrax tetrax Ttetr 6.6 2.7 2.7 2.4 - - 5.1 0.8 2.7 0.5 1.3 0.3 

Turdus merula Tmeru - - - - - - - - 0.1 0.1 0.5 0.2 

Upupa epops Uepop 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 

Vanellus vanellus Vvane 7.7 1.9 7.3 2.0 0.3 0.3 - - - - - - 



    

 

6.3.3. Os efeitos à escala da parcela e paisagem na estrutura das comunidades de aves 

nas searas no inverno 

Na Figura 6.2. são apresentados os diagramas de ordenação dos modelos (RDA) da 

comunidade de aves das searas no inverno, para as componentes da parcela e paisagem, nas 

três áreas de estudo. Nos modelos RDAparcela para São Marcos, Entradas e Ervidel foram 

significativas as variáveis relativas à estrutura da vegetação (PC1VEG para São Marcos, 

PC2VEG para Entradas e Ervidel, Tabela 6.4). Nos modelos RDA paisagem para as searas das 

três áreas de estudo, foi significativa a cobertura de pousios na envolvência das parcelas de 

cereal. 

 

Tabela 6.4.  Apresentação das variáveis significativas da análise de redundância (RDA) para a 

componente da parcela e da paisagem no inverno (a cinzento, nível de significância ** p < 0.01, * 

p<0.05, (.) p<0.1), nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel. ( -, corresponde a variável não 

caracterizada na área de estudo).  

 Variáveis (códigos das variáveis) São Marcos Entradas Ervidel 

I-
 P

A
R

C
E

L
A

 

Aveia (AV)   - 

Trigo (TR) F=1.92*   

Cevada (CV) - -  

Presença de árvores (PARVORE) F=2.99**  F= 2.08* 

Presença de matos (PMATO)    

Estrutura da vegetação (PC1VEG) F=2.90**  F=1.88(.) 

Estrutura da vegetação PC2VEG)  F=3.39** F=6.07** 

Disponibilidade alimentar (SEMT) F=1.94*  F=2.21* 

II
- 

P
A

IS
A

G
E

M
 

Cobertura de pousios recentes (PREC)  F=2.39* F=2.30* 

Cobertura de pousios antigos (PLONG) F=2.62*   

Cobertura de searas (SE)    

Cobertura de leguminosas  ou lavrados (LAV)    

Cobertura de culturas anuais de regadio (CIRR)    

Cobertura de floresta/culturas permanentes (FLOCP)    F=3.59** 

Distância mínima áreas artificiais (DCASA)    

Distância mínima às estradas (DESTRADA)  F=3.57**   

Dimensão da parcela (AREA) F=1.92*   

Número de usos do solo (NUSOS)    

 

 



    

 

Efeitos da parcela 

O eixo 1 no modelo RDAparcela nas searas de São Marcos, apresentou valores de correlação 

superiores para as variáveis PARVORE (0.46) e SEMT (0.23). Este eixo representou um 

gradiente de aumento de disponibilidade de sementes no solo e com presença de árvores na 

parcela de cereal, associado a um aumento do número de espécies e de abundância das 

espécies Emberiza calandra (Mical), Vanellus vanellus (Vvane) e Carduelis carduelis (Ccard, 

Figura 6.2.). O eixo 2, apresentou maior correlação com a variável de estrutura da vegetação 

PC1VEG (0.64) e disponibilidade de sementes SEMT (-0.23), representando o contraste entre 

as searas mais baixas, com menor cobertura da vegetação e densidade foliar horizontal mais 

baixa entre 0-37.5cm de altura do solo (PC1VEG, Anexo B.1.), e com maior abundância de 

sementes no solo, onde as espécies Melanocorypha calandra (Mecal) e Alauda arvensis 

(Aarve) foram mais abundantes, e as searas mais altas, densas e maior cobertura da vegetação, 

e com menor disponibilidade de sementes no solo, onde foram mais abundantes as espécies 

Cisticola juncidis (Cjunc), Alectoris rufa (Arufa) e Saxicola torquata (Storq). 

No modelo RDA parcela para as searas de Entradas, apenas a variável PC2VEG foi considerada 

significativa (Tabela 6.4.). Esta variável, dominante ao nível do eixo 1 do diagrama de 

ordenação (Figura 6.2.), expressa as searas mais altas, com maior cobertura da vegetação e 

mais densas junto ao solo (0-25cm altura) (Anexo B.1.), e esteve associada a um aumento da 

abundância da espécie Cisticola juncidis (Cjunc). Pelo contrário, as espécies Alauda arvensis 

(Aarve) e Melanocorypha calandra (Mecal) foram mais abundantes nas searas mais baixas e 

menos densas. 

Para as searas de Ervidel, o eixo 1 do modelo RDA parcela, distinguiu as searas com maior 

disponibilidade de sementes no solo e com a vegetação mais baixa e menos densa, expressa 

pelos valores de correlação superiores neste eixo (RDA1/SEMT: -0.63; RDA1/PC2VEG: 

0.67,RDA1/ PC1VEG: 0.21), onde a espécie Alauda arvensis (Aarve) foi mais abundante, das 

searas mais desenvolvidas, associadas a um aumento de abundância de um maior número de 

espécies, particularmente das espécies Coturnix coturnix (Ccotu), Sturnus unicolor (Sunic), 

Cisticola juncidis (Cjunc). O eixo 2 representa o gradiente das searas mais altas e densas e 

com presença de árvores (valores de correlação PC1VEG, 0.16; PARVORE, 0.39), em que a 

abundância das espécies Carduelis carduelis (Ccard), Passer spp.(Pass) aumentou, e diminuiu 

a abundância de Anthus pratensis (Aprat). 

 



    

 

Efeitos da paisagem 

O modelo RDApaisagem, para as searas de São Marcos, representou no eixo 1 o contraste das 

searas mais distantes das estradas, expresso pelo valor de correlação superior 

(RDA1/DESTRADA: -0.53), onde as espécies Alauda arvensis (Aarve) e Melanocorypha 

calandra (Mecal) foram mais abundantes, e as searas mais próximas da estrada, em que se 

constata um aumento de abundância para um maior número de espécies, e particularmente das 

espécies Emberiza calandra (Mical), Carduelis carduelis (Ccard) e Galerida spp (Galer). O 

eixo 2 esteve correlacionado com as variáveis AREA (-0.33) e PLONG (-0.31), distinguindo 

as searas de maiores dimensões, com maior cobertura de pousios antigos na envolvência da 

parcela, onde as espécies Pluvialis apricaria (Papri) e Melanocorypha calandra (Mecal) 

foram mais abundantes. Nas parcelas de cereal de pequena dimensão, com menor cobertura de 

pousios antigos, foram mais abundantes as espécies Tetrax tetrax (Ttetr), Cisticola juncidis 

(Cjunc) e Alectoris rufa (Arufa).  

No modelo RDApaisagem para as searas de Entradas, a variável cobertura de pousios recentes 

esteve correlacionada com o eixo 1, refletindo um gradiente ambiental de searas em que a 

cobertura de pousios recentes em torno da parcela foi aumentando, acompanhado por um 

aumento de abundância das espécies Alauda arvensis (Aarve), Saxicola torquata (Storq) e 

Emberiza calandra (Mical) e diminuição de Motacilla alba (Malba) e Cisticola juncidis 

(Cjunc).         

O modelo RDA paisagem, para as searas de Ervidel no eixo 1, demonstrou o aumento das 

espécies Galerida spp. (Galer), Coturnix coturnix (Ccotu) e Cisticola juncidis (Cjunc) com o 

aumento de cobertura dos pousios recentes na envolvência da parcela (RDA1/PREC: 0.44). O 

aumento de cobertura de floresta/culturas permanentes (RDA1/FLOCP:0.60), foi 

acompanhado por um aumento de abundância das espécies Alectoris rufa (Arufa), Carduelis 

carduelis (Ccard), e diminuição de abundância das espécies Anthus pratensis (Aprat). 
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Figura 6.2. Diagramas de ordenação (RDA1/RDA2) da comunidade de aves das searas no inverno, para os 

modelos RDA da Parcela e Paisagem, para as áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel. As setas e triângulos 

vermelhos representam as variáveis explicativas quantitativas e nominais, respetivamente (ver códigos Tabela 

6.1). As setas azuis representam as espécies de aves (ver códigos Tabela 6.3). 



    

 

6.3.4. Os efeitos à escala da parcela e paisagem na estrutura das comunidades de aves 

nas searas na época reprodutora 

Na época reprodutora, para os modelos RDA das searas das três áreas de estudo, foram 

significativas, à escala da paisagem, as variáveis de cobertura de floresta/culturas permanentes 

(FLOCP) e relativas aos fatores de perturbação (DCASA, DESTRADA, Tabela 6.5). 

 

Tabela 6.5. Apresentação das variáveis significativas da análise de redundância (RDA) para a 

componente da parcela e da paisagem na época reprodutora (a cinzento), nível de significância ** p 

< 0.01, * p<0.05, (.) p<0.1), nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel.  

 Variáveis (códigos das variáveis) São Marcos  Entradas Ervidel 

I-
 P

A
R

C
E

L
A

 

Aveia (AV)   - 

Trigo (TR)    

Cevada (CV) - -  

Presença de árvores (PARVORE)   F=2.75** 

Presença de matos (PMATO)  F=1.74 (.)  

Estrutura da vegetação (PC1VEG) F=3.38**   

Estrutura da vegetação PC2VEG) F=4.92**   

Disponibilidade de artrópodes (PC 2ART)   F=1.87(.) 

Disponibilidade de artrópodes (PC 4ART)  F=2.01*  

II
- 

P
A

IS
A

G
E

M
 

Cobertura de pousios recentes (PREC)  F=2.17*  

Cobertura de pousios antigos (PLONG) F=2.95**   

Cobertura de searas (SE)    

Cobertura de leguminosas e lavrados (LLEG)    

Cobertura de girassol (GIR)    

Cobertura de cultura permanente regada (OLIREG)    

Cobertura de culturas anuais de regadio (CIRR)    

Culturas permanentes e floresta (FLOCP)  F=2.55* F=2.33* F=1.9* 

Distância mínima áreas artificiais (DCASA)  F=2.37*  

Distância mínima às estradas (DESTRADA)  F=3.98**  F=3.31** 

Dimensão da parcela (AREA)    

Número de usos do solo (NUSOS)    

 



    

 

Efeitos da parcela 

No modelo RDAparcela para as searas de São Marcos, a variável mais correlacionada com o 

eixo 1 foi a PC2VEG (-0.56), que representou as searas mais desenvolvidas (maior 

percentagem de cobertura da vegetação e densidade foliar nas classes de altura entre 0-50cm, 

Anexo B.2), onde as espécies Cisticola juncidis (Cjunc), Emberiza calandra (Mical) e 

Coturnix coturnix (Ccotu) foram mais abundantes (Figura 6.3.). Nas searas menos 

desenvolvidas foram mais abundantes as espécies Tetrax tetrax (Ttetr) e Melanocorypha 

calandra (Mecal). No eixo 2, esteve mais correlacionado a variável PC1VEG (0.47), que 

retratou as searas mais altas e densas em altura (50-112.5cm), em que as espécies Alectoris 

rufa (Arufa), Galerida spp (Galer) e Saxicola torquata foram mais abundantes. As espécies 

Ciconia ciconia (Ccico) e Calandrella brachydactyla (Cbrac) foram mais abundantes nas 

searas mais baixas, e menos densas. 

No modelo RDAparcela para as searas de Entradas, o eixo 1 esteve correlacionado com a 

variável PMATO (0.35), representando as searas com manchas de mato, em que as espécies 

Tetrax tetrax e Galerida spp estiveram associadas. No eixo 2 estiveram correlacionadas as 

variáveis PC4ART (0.42) e PMATO (0.33), representando um gradiente das searas com 

presença de manchas de mato na parcela e aumento da disponibilidade de artrópodes da 

vegetação (biomassa de artrópodes da vegetação PC4ART, Anexo B.3.). Este gradiente 

ambiental foi acompanhado pelo aumento da abundância das espécies Tetrax tetrax (Ttetr) e 

Alectoris rufa (Arufa). A diminuição na biomassa de artrópodes da vegetação foi 

acompanhada pelo aumento da abundância da espécie Burhinus oedicnemus (Boedi). 

Para as searas de Ervidel, o modelo RDAparcela no eixo 1 representou as searas com presença 

de árvores (valor de correlação RDA1/PARVORE: 0.54) onde esteve associada um maior 

número de espécies, e com elevada abundância da espécie Carduelis carduelis (Ccard) e 

Sturnus unicolor (Sunic). O eixo 2 esteve correlacionado com a disponibilidade de artrópodes 

da vegetação (RDA2/PC2ART: -0.47), contrastando as searas com uma elevada 

disponibilidade de artrópodes, acompanhada por um aumento da abundância da espécie 

Burhinus oedicnemus (Boedi) e Turdus merula (Tmeru). A menor disponibilidade de 

artrópodes da vegetação foi acompanhada por um aumento na abundância das espécies 

Galerida spp. (Galer), Sturnus unicolor (Sunic) e Cettia cetti (Ccett). 

 



    

 

Efeitos da paisagem 

O modelo RDApaisagem para São Marcos, refletiu no eixo 1 um gradiente de searas mais 

distantes de estradas e com maior cobertura de pousios antigos na envolvência da parcela 

(expressa por valores de correlação superiores no eixo 1, RDA1/DESTRADA:0.28; 

RDA1/PLONG: 0.49), associadas à diminuição de abundância da maioria das espécies, e 

particularmente da abundância das espécies Cisticola juncidis (Cjunc) e Coturnix coturnix 

(Ccotu), e um aumento da abundância das espécies Melanocorypha calandra (Meca) e Tetrax 

tetrax (Ttetr). O eixo 2 esteve mais correlacionado com a variável FLOCP (0.14), 

representando um gradiente das searas com maior cobertura de floresta/culturas permanentes, 

em que as abundâncias das espécies Galerida spp.(Galer), Alectoris rufa (Arufa) aumentaram, 

e a espécie Lanius meridionalis (Lmeri) diminuiu.   

 No modelo RDA paisagem para as searas de Entradas, o eixo 1 representou um gradiente 

relacionado com maior cobertura de pousios recentes e de floresta/culturas permanentes na 

envolvência da parcela (expresso pelos valores de correlação superiores das variáveis no eixo 

1, RDA1/FLOCP: 0.39 e RDA1/PREC: 0.31), associado a um aumento de abundância das 

espécies Galerida spp. (Galer) e Tetrax tetrax (Ttetr). O eixo 2 representa um gradiente de 

searas mais próximas de casas (valor de correlação superior, RDA2/DCASA: 0.40), 

associadas a um aumento das espécies Passer spp. e Cisticola juncidis, e diminuição das 

espécies Burhinus oedicnemus, Coturnix coturnix e Upupa epops.  

No modelo RDApaisagem para as searas de Ervidel, o eixo 1 associa de forma bastante evidente, 

o aumento de abundância para a maioria das espécies com a proximidade às estradas (valor de 

correlação, RDA1/ DESTRADA: 0.62). A abundância das espécies Coturnix coturnix 

(Ccotu), Cettia cettia (Ccett) e Emberiza calandra (Mical) aumentou com a distância às 

estradas. O eixo 2, mais correlacionado com a variável FLOCP (0.34), representou um 

aumento na cobertura de floresta/culturas permanentes na envolvência da parcela de cereal, 

em que as espécies Turdus merula (Tmeru) e Tetrax tetrax (Ttetr) foram mais abundantes. 
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Figura 6.3. Diagramas de ordenação (RDA1/RDA2) de resposta da comunidade de aves, na época reprodutora, 

para os modelos RDA da Parcela e Paisagem, para as searas de São Marcos, Entradas e Ervidel. As setas e 

triângulos vermelhos representam as variáveis quantitativas e nominais, respetivamente (ver códigos Tabela 6.1). 

As setas azuis representam as espécies de aves (ver códigos Tabela 6.3). 



    

 

6.4.4. A importância relativa das variáveis à escala da parcela e da paisagem na 

estrutura da comunidade de aves nas searas 

Nas searas de São Marcos, a comunidade de aves é afetada igualmente pelas componentes à 

escala da parcela e da paisagem (aprox. 10% da variância explicada), no inverno e época 

reprodutora (Figura 6.4.). A comunidade de aves das searas de Entradas, no inverno foi 

afetada pela componente da parcela e paisagem na mesma proporção (apesar da variância 

explicada ter sido baixa). Na época reprodutora, a componente de paisagem foi mais 

importante para a comunidade de aves. A comunidade das searas de Ervidel no inverno, 

respondeu fortemente às variáveis da parcela (variância explicada 23.3%) comparativamente à 

componente da paisagem (10.6%) (Figura 6.4.). Na época reprodutora, a variância explicada 

foi baixa (12%), período em que as duas componentes contribuíram na mesma proporção, 

aproximadamente (5%). A variância partilhada entre as componentes da parcela e paisagem, 

foi baixa nas searas de São Marcos, Entradas e Ervidel, variando entre 1.1% e 3.8%. A 

variância total explicada variou entre 8.4% (searas Entradas, inverno) e 37% (searas Ervidel, 

inverno). (Figura 6.4.). A variância não explicada foi elevada, variando entre 63 e 87%.  

 

Figura 6. 4. Proporção da variância explicada (%) pelas variáveis significativas da componente da 

parcela e da paisagem, e por ambas as componentes, nas áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel, no 

inverno e época reprodutora. É apresentada a variância total explicada e a variância não explicada.  



    

 

6.4. Discussão 

6.4.1. Padrões da estrutura da comunidade de aves das searas: efeitos à escala da parcela 

Os principais padrões encontrados podem ser resumidos nos seguintes pontos: 

As searas mais baixas e esparsas favorecem as aves granívoras no inverno 

No inverno, as espécies Alauda arvensis e Melanocorypha calandra estiveram associadas às 

searas menos desenvolvidas, isto é mais baixas e menos densas. Os requisitos tróficos para as 

duas espécies são semelhantes (Donald et al. 2001b, Sanza et al. 2011), ambas requerem 

vegetação baixa e esparsa, de forma a permitir o acesso às sementes do solo das quais se 

alimentam (Delgado & Moreira 2000, Moreira et al. 2005a, Wilson et al. 2009), 

particularmente o grão de cereal cultivado, importante recurso para Alauda arvensis (Green 

1978, Robinson & Sutherland 1997, Donald & Vickery 2000, Donald et al 2001b). As searas 

menos desenvolvidas também apresentaram uma maior disponibilidade de sementes no solo 

em Ervidel e São Marcos, o que pode ter favorecido o aumento de abundância para a maioria 

das espécies, particularmente as granívoras Carduelis carduelis e Emberiza calandra (ave 

dependente da disponibilidade do grão do cereal, Brickle & Harper 1999, Perkins et al. 2007). 

No entanto, algumas espécies granívoras como Passer spp. e Carduelis carduelis (Ervidel) 

foram mais abundantes nas searas mais altas.  

As searas baixas favorecem as espécies insectívoras no inverno e época reprodutora 

As aves insectívoras estão associadas a searas baixas, devido à estratégia antipredatória das 

espécies e associada a uma maior acessibilidade aos insetos do solo (inverno e época 

reprodutora) (Atkinson et al. 2004, Butler et al. 2005). A espécie invernante Anthus pratensis, 

descrita como preferindo áreas com vegetação esparsa (Cramp 1988, Wilson et al. 1997), foi 

mais abundante nas searas mais baixas de Ervidel. Na época reprodutora, a espécie 

Calandrella brachydactyla esteve associada às searas baixas e menos densas em São Marcos, 

aproximando-se da estrutura do seu habitat preferencial, pousios com cobertura da vegetação 

baixa (Moreira 1999, McMahon et al. 2010) ou terrenos lavrados (Delgado & Moreira 2000, 

Moreira et al. 2007, Leitão et al. 2010). A espécie Ciconia ciconia, que utiliza as áreas 

agrícolas para alimentação, também foi mais abundante nestas searas. 

 

 



    

 

As searas altas e densas favorecem as espécies características das searas  

As aves tipicamente associadas às searas Coturnix coturnix, Cisticola juncidis e Emberiza 

calandra (Delgado & Moreira 2000, Moreira et al. 2007, Leitão et al. 2010) foram mais 

abundantes quando este habitat apresentou uma estrutura da vegetação mais desenvolvida 

(alta e densa), no inverno e época reprodutora (São Marcos), o qual deverá representar o seu 

ótimo ecológico.  

As searas baixas e esparsas durante a época reprodutora favorecem as aves 

características dos pousios  

Na época reprodutora, as espécies Tetrax tetrax e Melanocorypha calandra, foram mais 

abundantes nas searas com menor cobertura da vegetação e menos densas de São Marcos. 

Nesta época, estas espécies têm sido associadas principalmente aos pousios (Martínez 1994, 

Moreira 1999,  Delgado & Moreira 2000, Morales et al. 2006, Morgado et al. 2010), no 

entanto nos anos secos, os estudos de Delgado & Moreira (2000) e (McMahon et al. 2010) 

referem a utilização das searas baixas (pelo menos no caso Tetrax tetrax). De facto, as searas 

mais baixas e menos densas são estruturalmente semelhantes aos pousios. Em São Marcos, os 

pousios são pouco desenvolvidos, devido às características edáficas desta área, pelo que as 

searas baixas, com vegetação mais desenvolvida que a maioria dos pousios desta área, 

poderão oferecer abrigo e alimento, permitindo simultaneamente a deteção de predadores. Por 

outro lado, no caso de Tetrax tetrax, as fêmeas preferem vegetação com características 

ecológicas específicas para a nidificação (aprox. 40cm, Silva 2010), requisitos que se 

aproximam das searas baixas e que se afastam dos pousios pouco desenvolvidos. 

Relativamente a Melanocorypha calandra, os estudos de Moreira (1999) e Morgado et al. 

(2010), desenvolvidos na mesma região, referem que a espécie prefere pousios pouco 

desenvolvidos.  

 

A disponibilidade de artrópodes influencia a resposta das espécies nas searas na época 

reprodutora  

As espécies Turdus merula (em Ervidel), Alectoris rufa e Tetrax tetrax (em Entradas), foram 

mais abundantes nas searas com maior disponibilidade de artrópodes da vegetação. Este facto 

poderá estar relacionado com a importância dos artrópodes na época reprodutora, em que 

constituem um importante recurso para as crias (Green 1984, Brickle et al. 2000, Wilson et al. 



    

 

2009). Já a resposta de Burhinus oedicnemus à disponibilidade de artrópodes diferiu entre 

áreas, respondendo positivamente em Ervidel e negativamente em Entradas. Esta espécie 

poderá estar a responder a outras variáveis como a estrutura da vegetação, justificando a 

resposta diferenciada entre áreas. Esta ave está associada a áreas não cultivadas com 

vegetação esparsa e baixa, como lavrados ou pousios (Barros et al. 1996, Brito 1996, Mañosa 

et al. 1996), podendo nidificar nas culturas menos densas (Wilson et al. 2009). Por outro lado, 

de acordo com Campbell et al. 1997, evita normalmente as searas (demasiado altas e densas 

para nidificar ou para alimentação), mesmo quando existe uma elevada disponibilidade de 

invertebrados do solo, que constituem o seu principal recurso alimentar.  

As searas com presença de árvores na parcela aumentam a riqueza específica em 

Ervidel e São Marcos 

A maior riqueza específica observada nas searas de Ervidel (época reprodutora) e de São 

Marcos (inverno), está associada à presença de árvores na parcela. Estes elementos favorecem 

a ocorrência de espécies de meios florestais, que os utilizam como refúgio ou estruturas para 

nidificação (e.g. Passer spp. e Carduelis carduelis), e como local de poiso e canto, caso da 

espécie Emberiza calandra (Moreira 2005, Sanza et al. 2011). 

As searas com manchas de mato favorecem Galerida spp. 

O complexo de espécies Galerida spp. foi mais comum com a ocorrência de manchas de mato 

nas searas. A preferência por habitats abertos com manchas de mato, como discutido 

anteriormente, está descrito para espécie Galerida thecklae, que deverá ser a espécie de 

Galerida mais abundante na área de estudo (Tomé 2008).  

 

6.4.2. Padrões da estrutura da comunidade de aves das searas: efeitos à escala da 

paisagem  

Os principais padrões encontrados podem ser resumidos nos seguintes pontos: 

 

Os pousios recentes na envolvente das searas favorecem as espécies granívoras no 

inverno 

Os pousios recentes são referidos como importantes locais de alimentação de espécies 

granívoras durante o inverno (Gillings 2001, Moreira et al. 2007, Wilson et al.2009, Leitão et 



    

 

al. 2010), e este facto poderá ter contribuído para o efeito positivo da maior expressão deste 

habitat (na proximidade das searas estudadas) nas abundâncias populacionais de algumas 

espécies estudadas. Nas searas de Entradas foram favorecidas Alauda arvensis e Emberiza 

calandra. Nas searas de Ervidel, foram favorecidas Galerida spp. e Coturnix coturnix.  

As parcelas de cereal de maior dimensão e maior cobertura de pousios antigos na 

envolvente favoreceram as espécies de aves associadas a áreas abertas extensas 

No inverno, as espécies Pluvialis apricaria, Alauda arvensis, Melanocorypha calandra, 

foram mais abundantes nas searas de maiores dimensões e com maior cobertura de pousios 

antigos na envolvente da parcela. Na época reprodutora Melanocorypha calandra, esteve 

também associada a searas com maior cobertura de pousios antigos. Estas espécies dependem 

de áreas extensas e planas que permitam elevada visibilidade, para a deteção rápida de 

predadores a uma grande distância (Wilson et al. 2009, Morgado et al. 2010, Sanza et al. 

2011), preferindo as parcelas de maiores dimensões, mas também com maior cobertura de 

pousios antigos na envolvente (habitat que constitui o seu habitat preferencial, e.g. Vickery et 

al. 1999, Delgado & Moreira 2000, Leitão 2002, Moreira et al. 2007).  

As searas com pouca perturbação favorecem algumas espécies de estepárias  

A espécie Tetrax tetrax também foi mais abundante nas searas mais distantes de estradas, com 

maior cobertura de pousios antigos na envolvente, que constitui o seu habitat preferencial na 

época reprodutora (São Marcos) (e.g. Delgado & Moreira 2000). No inverno foi mais 

abundante nas parcelas de searas de menor dimensão, talvez por usar estas áreas apenas como 

refúgio, necessitando de outros tipos de uso do solo adjacentes para se alimentar. No inverno 

e na época reprodutora, nas searas de São Marcos, a espécie Melanocorypha calandra 

preferiu as searas mais distantes das estradas e menos perturbadas. A espécie Burhinus 

oedicnemus também preferiu áreas com menor perturbação, tendo sido mais abundante nas 

searas mais afastadas de áreas urbanas (época reprodutora).  

Maior cobertura de floresta/culturas permanentes na envolvente da parcela e a 

proximidade de estradas favorece a riqueza específica e a abundância de espécies 

associadas a habitats fragmentados mas tem efeitos negativos nalgumas espécies 

invernantes 

No inverno, nas searas de Ervidel, a presença de floresta/culturas permanentes 

(principalmente montado de azinho e olivais) na envolvência favoreceu o aumento da 



    

 

abundância de espécies associadas a áreas agrícolas mais fragmentadas, como Alectoris rufa e 

Carduelis carduelis (Moreira et al. 2007, Leitão et al. 2010). Na época reprodutora, verificou-

se um aumento da riqueza específica nas searas de Ervidel com maior cobertura de floresta e 

culturas permanentes e na proximidade de estradas. 

As searas de São Marcos, no inverno e época reprodutora, provavelmente devido a uma maior 

diversidade de habitats associada às estradas (áreas urbanas, presença de árvores, manchas de 

mato) também apresentaram uma maior riqueza específica na época reprodutora e inverno. As 

espécies mais abundantes nestas searas no inverno foram Emberiza calandra (favorecida pela 

diversidade de habitats e disponibilidade de poleiros, Sanza et al. 2011), Carduelis carduelis e 

Galerida spp. (favorecidas pela presença de áreas urbanas e manchas de mato, Moreira et al. 

2007). As espécies Cisticola juncidis e Alectoris rufa, abundantes nas searas de pequena 

dimensão, também foram favorecidas pela maior densidade de orlas, preferência descrita para 

a segunda espécie (e.g. Moreira et al. 2007). Na área de Entradas, na época reprodutora, as 

espécies Galerida sp. e Tetrax tetrax foram mais abundante nas searas com maior cobertura 

de floresta/culturas permanentes e pousios recentes, a primeira favorecida pelo efeito de orla 

(Reino et al. 2009). Para espécie Tetrax tetrax este resultado sugere alguma tolerância à 

proximidade de áreas florestais (Reino et al. 2009), dado que nas searas de Ervidel esta 

espécie também foi mais abundante nestas áreas. Salienta-se que, em algumas situações, estas 

áreas florestais correspondem a florestações muito recentes que fisionomicamente são mais 

semelhantes a pousios 

No inverno, nas searas de Ervidel com maior cobertura de floresta/culturas permanentes na 

envolvência registaram-se menores abundâncias de Alauda arvensis e Anthus pratensis. Estas 

espécies possuem uma estratégia antipredatória em que evitam a presença de árvores, ou orlas 

que reduzem a visibilidade, preferindo as áreas abertas mais homogéneas e que poderão 

oferecer uma maior disponibilidade alimentar (Perkins et al. 2000, Donald et al. 2001b, Bota 

et al. 2005, Moreira et al. 2005a, McMahon et al. 2010).  

 

6.4.3. Importância relativa da parcela e da paisagem ao longo de um gradiente de 

intensificação 

A variabilidade total da comunidade de aves explicada pelas variáveis da parcela e paisagem 

ao longo do gradiente de intensificação, foi na generalidade baixa, exceto no inverno, na área 



    

 

mais intensiva (variância total explicada, 37%). A variabilidade total explicada no inverno foi 

geralmente menor do que na época reprodutora (exceto na área mais intensiva), o que sugere 

uma resposta mais previsível das comunidades de aves durante o período reprodutor, apesar 

de esse efeito se diluir na área mais intensiva. Com efeito, a variância total explicada durante 

este período diminuiu ao longo do gradiente de intensificação.  

Na generalidade, as variáveis à escala da parcela parecem ter tido um peso semelhante, ou 

ligeiramente menor, às da paisagem durante a época reprodutora, e revelaram uma 

independência do nível de intensificação. Em contraste, durante o inverno, a variabilidade 

explicada pelas variáveis da parcela é superior à explicada pelas da paisagem em todas as 

áreas, sendo a diferença mais notória na área mais intensiva. Isto sugere que os efeitos da 

gestão à escala da parcela afetam de forma mais notória as comunidades de aves nas áreas de 

agricultura mais intensiva. A variância partilhada pelas duas componentes (1.1-3.8%) foi 

pouco relevante. 

Este estudo pretendeu incidir sobre variáveis relativas à gestão agrícola, a nível da parcela e 

paisagem. Outras variáveis não quantificadas poderão estar a influenciar a estrutura das 

comunidades. Estudos revelaram que estrutura da comunidade de aves é determinada por uma 

diversidade de fatores, nomeadamente pelas relações inter e intraespecíficas (e.g. Morgado et 

al. 2010, Sanza et al. 2011) localização geográfica (Batáry et al. 2007, Guerrero et al. 2011), 

variações interanuais associadas ao clima ou variações no uso do solo (De Juana & garcia 

2005, Morales et al. 2005, Delgado et al. 2009), tipo de solo (Silva 2010, Guerrero et al. 

2011), relevo (Brotons et al. 2004) densidade de predadores (Benton et al. 2003), densidade 

de linhas de água (e.g. Leitão et al. 2010) ou ainda variáveis associadas ao nível de 

intensificação agrícola como a produtividade de culturas ou quantidade de fertilizantes, 

riqueza de plantas herbáceas nas culturas (Suárez et al. 1997, Geiger et al. 2010, Guerrero et 

al. 2011). Estas variáveis deverão ser consideradas em estudos futuros.  

 



    

 

CAPÍTULO 7. COMPARAÇÃO DA COMUNIDADE DE AVES DE TRÊS TIPOS DE 

SEARAS. DIFERENÇAS NA ESTRUTURA DE HABITAT E DISPONIBILIDADE 

ALIMENTAR  
 

Artigo apresentado em coautoria: Delgado, A. & Moreira, F. (2002). Do wheat, barley and oats 

provide similar habitat and food resources for birds in cereal steppes? Agriculture, Ecosystems and 

Environment, 93: 441-446. (Anexo C.1) 

 

7.1 Introdução  

As estepes cerealíferas da Península Ibérica constituem um sistema agrícola extensivo que 

alberga importantes populações de várias espécies de aves com estatuto de conservação 

desfavorável (Suárez et al. 1997). A gestão tradicional deste mosaico agrícola é baseado na 

cultivo extensivo de cereais num esquema de rotação de parcelas de cereal, pousio, pastagens 

e lavrados (Suárez et al. 1997). A comunidade de aves associada a cada um dos componentes 

do mosaico da estepe cerealífera de Castro Verde, foram caracterizadas em estudos anteriores 

(Moreira, 1999; Delgado & Moreira, 2000), que demonstraram a associação de diferentes 

grupos de espécies a diferentes usos do solo particularmente na época reprodutora, 

evidenciando a importância de manter, ao nível de paisagem, o mosaico agrícola 

diversificado. Os usos do solo que compõem o mosaico agrícola apresentam também, per si, 

diferenças estruturais que podem condicionar a resposta das aves. Em particular, o tipo de 

cereal utilizado pode determinar a comunidade de aves associada. Neste sentido, este estudo 

concentrou-se nas culturas de cereais, nas três principais espécies utilizadas: trigo (Triticum 

spp.), cevada (Hordeum spp.) e aveia (Avena spp.). Os objetivos foram os seguintes: (a) 

comparar a estrutura do habitat e os recursos alimentares entre os três tipos de cereal, tendo 

em conta a estrutura da vegetação ao longo do ano, e a abundância de sementes no inverno 

(searas) e época pós-reprodutora (restolhos); e (b) comparar as tendências de abundância e 

riqueza das espécies de aves nos vários tipos de searas, relacionando com as diferenças na 

estrutura do habitat e disponibilidade alimentar. 



    

 

7.2 Métodos  

7.2.1. Área de estudo  

O estudo realizou-se entre dezembro de 1996 a agosto de 1997, numa área de 5.240 ha (São 

Marcos) na estepe cerealífera de Castro Verde (ca. 37
 ◦
43N, 7

 ◦
57W). As searas, que ocuparam 

25% da área de estudo no período estudado, são geralmente semeadas entre setembro e 

novembro e ceifadas entre junho e julho. Os restolhos resultantes são maioritariamente 

pastoreados por gado ovino entre julho e o início do próximo ano agrícola (outubro).  

7.2.2. Estratégia de amostragem 

Foram selecionadas aleatoriamente parcelas de três tipos de cereal: nove de trigo, nove de 

cevada e onze de aveia. Algumas destas parcelas não foram ceifadas, reduzindo o tamanho de 

amostra de restolhos para nove, seis e cinco, para cada tipo de cereal, respetivamente.  

7.2.3. Caracterização da comunidade de aves 

As contagens de aves foram realizadas mensalmente entre dezembro de 1996 e agosto de 

1997, através de transectos lineares (detalhes em Delgado e Moreira 2000). O comprimento 

dos transectos variou entre 500 a 1000 m (média ± S. D. = 696 ± 136m). 

7.2.4. Caracterização da estrutura da vegetação 

A caracterização da altura da vegetação, percentagem de cobertura e densidade foliar 

horizontal de cada parcela foi realizada mensalmente, de acordo com a metodologia descrita 

em Delgado & Moreira (2000). Entre dezembro 1996 e junho de 1997, ao longo dos 100m 

iniciais dos transectos lineares utilizados para a contagem de aves, foram recolhidas dez 

medidas de cada variável a cada 10m. A altura da vegetação foi medida com uma régua 

graduada registando o centímetro mais próximo. A cobertura da vegetação foi estimada 

visualmente em classes de 5%, através de um quadrado 50 × 50 cm (Hays et al. 1981). A 

densidade foliar horizontal foi medida em oito classes de altura (bandas de 12.5cm) utilizando 

uma placa metálica designada por “vegetation profile board” (Hays et al. 1981) com 100 cm 

de altura e 32 cm de largura, com bandas alternadas de cor preta e branca de 12.5cm de altura. 

A percentagem de cobertura foliar horizontal em cada banda foi estimada com a aproximação 

de 5%. A estimativa foi realizada a 120 centímetros da placa em posição agachada. Todas as 

medições foram feitas pelo mesmo observador (ver detalhes capítulo 2). 

 



    

 

7.2.5. Caracterização da disponibilidade de sementes 

A amostragem de sementes foi realizada em janeiro nas searas, e em julho nos restolhos. Estes 

restolhos resultaram da ceifa das searas amostradas no inverno e época reprodutora. A 

abundância de sementes em cada parcela foi medida através da recolha aleatória de cinco 

amostras ao longo dos transectos lineares da contagem de aves. Cada amostra consistiu na 

recolha, num quadrado de 15 × 15 cm, da camada superficial do solo até uma profundidade de 

1 centímetro. As amostras foram analisadas em laboratório e os grãos de cereal contabilizados 

(Tellería et al. 1988).  

7.2.6. Análise dos dados  

Comunidade de aves 

A abundância relativa de aves em cada contagem foi expressa como número de aves/km
-1

. Os 

dados foram agrupados e analisados nos seguintes períodos: inverno (Dezembro-Fevereiro), 

época reprodutora (Março-Junho) e época pós-reprodutora (julho e agosto). Para o inverno e 

época pós-reprodutora foi calculado, para cada transecto, o valor médio de abundância 

relativa das contagens mensais. Para a época reprodutora foi calculado, para cada transecto, o 

valor máximo das contagens mensais, dado que foi assumido como sendo a melhor estimativa 

de densidades nesta época (Delgado & Moreira 2000). A abundância total de aves foi obtida 

através da soma das abundâncias relativas para cada espécie. A abundância também foi 

analisada separadamente para dois grupos de espécies classificados com base na dieta: 

espécies que se alimentam essencialmente de invertebrados (insectívoras) ou de sementes 

(granívoras) durante o inverno e época pós-reprodutora (Anexo C.2). Esta classificação foi 

baseada em Cramp et al. (1977-1994). Foram consideradas na análise as três espécies mais 

comuns no inverno e época pós-reprodutora. A tendência da abundância nos diferentes tipos 

de searas (inverno) e restolhos (época pós-reprodutora) foi analisada separadamente para cada 

grupo de aves (insectívoras e granívoras). Para cada transecto e época, a riqueza total de 

espécies foi estimada e foram comparadas as médias da riqueza entre os tipos de cereais. As 

diferenças na riqueza e abundância nos vários tipos de cereal durante o inverno e época 

reprodutora foram analisadas através da ANOVA com contraste linear. Não foram 

considerados contrastes na época pós-reprodutora. O teste de Bonferroni foi utilizado para 

determinar a existência de diferenças significativas entre os tipos de searas. As análises foram 

realizadas utilizando o software SPSS (SPSS 1999).  



    

 

Estrutura da vegetação 

Para a altura da vegetação, cobertura da vegetação e densidade foliar horizontal foi calculado, 

para cada mês, o valor médio das medidas recolhidas de cada variável em cada transecto. O 

efeito do tempo e do tipo de cereal sobre estas três variáveis foi analisada através da ANOVA 

de “medidas repetidas”, com a abordagem multivariada (Von Ende 1993, SPSS 1999). Para 

estimar o valor de F foi utilizada a distribuição de probabilidade Wilk’s Lambda. Os 

pressupostos de igualdade das matrizes de covariância foram verificados mediante o teste 

“Box´ s M” (SPSS 1999). Foram utilizados os contrastes polinomiais para testar o tipo de 

tendência (linear, quadrática ou cúbica) através do tempo e nos diferentes tipos de cereal 

(SPSS 1999). O teste de Bonferroni foi utilizado para detetar diferenças entre pares dos 

diferentes tipos de searas. As variáveis de proporção “cobertura da vegetação” e “densidade 

foliar horizontal” sofreram, antes da análise, uma transformação arco-seno. Como as variáveis 

da densidade foliar horizontal a diferentes alturas do solo estavam altamente correlacionados, 

realizou-se a análise de componentes principais (PCA) para reduzir a informação redundante. 

O primeiro fator da PCA foi utilizado como índice de densidade foliar horizontal resumindo 

as 8 variáveis originais. Antes da análise este índice sofreu transformação (log10 (x+1.5)) antes 

da análise de forma a homogeneizar a variância e aproximar os dados a uma distribuição 

normal.  

Disponibilidade de sementes 

As diferenças na abundância de sementes de cereal entre tipos de searas e restolhos foram 

analisadas através da análise univariada ANOVA com contraste linear. Antes da análise, as 

variáveis sofreram transformação log10 (x) antes da análise. 

 

7.3. Resultados  

7.3.1. Estrutura da vegetação 

A análise de Componentes Principais (PCA) efetuada para as variáveis de densidade foliar 

horizontal explicou, no primeiro eixo, 67.0% da variância total (intervalo de variação entre 

0.58 e 0.93 e mediana de 0.84). Estes valores, extraídos do primeiro eixo da PCA, 

representam a variável “índice da densidade foliar horizontal da vegetação” para a análise. A 

altura e densidade horizontal foliar da vegetação (Figura 7.1.a,b) foram significativamente 

afetados pelo tempo (época do ano), tipo de cereal, e interação tempo×tipo de cereal. A 



    

 

distribuição que melhor se ajustou à variação no tempo e interação tempo×tipo de cereal foi a 

polinomial cúbica (representada pela linha em forma de S). As variações entre os diferentes 

tipos de cereal foram explicados pela tendência linear e crescente da altura da vegetação e 

densidade foliar horizontal da vegetação ao longo da sequência aveia <cevada<trigo, 

existindo diferenças significativas entre a aveia e o trigo, demonstrado pelo teste de 

Bonferroni para as variáveis de altura e densidade foliar horizontal. 

A cobertura da vegetação aumentou rapidamente até fevereiro (Figura 7.1.c) e permaneceu 

estável até junho. Verificou-se um efeito significativo do tempo sobre a cobertura da 

vegetação, apresentando um contraste polinomial cúbico. Não existiu efeito do tipo de seara 

(F 2, 24 = 0. 2, p = 0. 836) nem da interação tempo × tipo de seara (F 10, 40 = 1. 5, p = 0. 167) na 

cobertura da vegetação. 

 

7.3.2. Disponibilidade de sementes 

Para a abundância de sementes, a análise revelou a existência de diferenças significativas 

entre os tipos de cereal durante o inverno (F2,25 =5.35, p=0.012) (Tabela 7.1.). A análise de 

contrastes demonstrou um aumento linear ao longo do gradiente de trigo <cevada <aveia 

(F1,25= 9.4, p=0.005) e as comparações entre pares revelaram diferenças significativas entre 

aveia e trigo. Durante a época pós-reprodutora, a disponibilidade de sementes foi maior nos 

restolhos comparativamente com as searas no inverno, mas não se verificaram diferenças 

significativas na disponibilidade de sementes entre os restolhos de aveia, cevada e trigo (F2, 

25= 0.69, p =0.515).  

 



    

 

 

Figura 7.1. Variação mensal dos valores médios e respetivos limites de confiança de 95% para as variáveis de 

vegetação nos três tipos de searas: cevada (círculos); trigo (triângulos); aveia (quadrados). (a) altura da 

vegetação (cm). Resultados da Análise: efeito tempo (F 5, 20 = 204.2, p <0.001); tipo de cereal (F 2, 24 = 6.1, p = 

0.007); interação tipo de cereal × tempo (F 10, 40 = 4.2, p = 0.001). Comparações “post-hoc” (contraste 

polinomial): tendência cúbica para o tempo (F 1, 24 = 62. 5, p <0.001) e interação tempo × tipo (F 2, 24 = 5.2, p = 

0.013); tendência linear para o tipo de cereal (F=7.2, p <0.005). (b) Índice de densidade foliar horizontal. 

Resultados da análise: efeito tempo (F 5, 20 =189.6, p <0.001); Tipo de cereal (F 2, 24 = 3 8, p = 0.037); tempo × 

tipo (F 10, 40 = 4. 1, p = 0.001). Comparações “post- hoc”: contraste polinomial cúbico para o efeito tempo (F 1, 24 

= 69. 2, p <0.001) tempo× tipo de cereal  (F 2, 24 = 4.4, p = 0.024); tendência linear para o tipo de cereal 

(estimativa de contraste: 0.08, p =0.015) (c) Proporção da cobertura da vegetação. Resultados da análise: efeito 

do tempo (F 5, 20 = 93.1, p <0.001). Comparação” post-hoc”: contraste polinomial cúbico (F 1, 24 = 5.7, p = 0.025). 

 



    

 

Tabela 7.1. Número de sementes disponíveis no solo num quadrado de 15x15cm (Média e desvio padrão) em 

três tipos de searas e restolhos, no inverno e na época pós-reprodutora, respetivamente (N: tamanho da amostra)  

 INVERNO ÉPOCA PÓS-REPRODUTORA 

CEREAL Média (desvio-padrão) N Média (desvio-padrão) N 

TRIGO 0.70 (1.34) 8 11.90 (8.90) 9 

AVEIA 2.71 (1.90) 11 16.07 (9.98) 6 

CEVADA 2.09 (1.58) 9 23.43 (19.69) 6 

 

7.3.3. Comunidade de aves 

Durante o inverno, a abundância total de aves apresentou diferenças significativas entre os 

diferentes tipos de searas (F2,26=6.73, p=0.015), apresentando uma tendência crescente ao 

longo do gradiente trigo<cevada<aveia (Figura 7.2.a.), e com diferenças significativas no par 

aveia-trigo (teste de Bonferroni, p=0.016). Considerando os grupos de aves classificados de 

acordo com a dieta, a análise não revelou diferenças na abundância entre searas para os 

insectívoros (F2,26=1.69, p=0.204), havendo diferenças para os granívoros (F2,26=6.11, 

p=0.020) ao longo do mesmo gradiente (trigo <cevada <aveia), com uma diferença 

significativa entre aveia e trigo. A comparação feita para as três espécies de aves mais comuns 

(Alauda arvensis, Pluvialis apricaria e Vanellus vanellus) demonstrou diferenças 

significativas para Alauda arvensis (F2,26 =6.01, p = 0.021) (Figura 7.2.b). Não houve 

diferença na riqueza de espécies nos vários tipos de searas durante o inverno (F2, 26 = 0.30, p = 

0.584).  

Durante a época reprodutora, não houve efeito do tipo de seara na riqueza (F2, 26= 0.015, 

p=0.903) e abundância total de espécies (F2, 26=1.521, p=0.229). A análise para as três 

espécies mais comuns na época reprodutora (Miliaria calandra, Cisticola juncidis, Tetrax 

tetrax) demonstrou um aumento significativo na abundância de Cisticola juncidis ao longo do 

gradiente aveia <cevada <trigo (F2, 26=6.55, p=0.017). Para o trigueirão verificou-se um 

aumento na abundância ao longo do gradiente trigo<cevada< aveia, mas não existiram 

diferenças significativas.(Figura 7.2.c.).  

Durante o período pós-reprodutor, não existiu efeito do tipo de cereal (restolhos) na riqueza 

de espécies (F2,17=2.727, p=0.09) e na abundância total de aves (F2,17=0.974, p =0.398). A 

análise para os dois grupos de aves baseado no tipo de dieta e para as três espécies mais 

comuns (Melanocorypha calandra, Bubulcus íbis, Emberiza calandra) demonstrou não haver 

diferenças significativas na abundância entre tipos de restolho de trigo, cevada e aveia 



    

 

(p>0.05) apesar de se verificar, para os granívoros, um aumento ao longo do gradiente 

trigo<cevada<aveia ( Figura.7.2.d). 

 

Figura 7.2. Abundância média de aves (± SE) nos diferentes tipos de searas/restolhos. (a) abundância de 

insectívoros, granívoros e abundância total no inverno. (b) Espécies comuns no inverno (c) Espécies comuns na 

época reprodutora (d) Abundância total e abundância de insectívoros e granívoros no período pós-reprodutor. 

 

7.4. Discussão 

Os resultados obtidos permitem concluir que as searas de São Marcos apresentam diferenças 

estruturais que estão associadas ao tipo de cereal utilizado. As diferenças estruturais da 

vegetação propiciam diferentes características de habitat, e diferenças ao nível da comunidade 

de aves. 

A altura da vegetação e densidade foliar horizontal apresentaram um aumento ao longo do 

gradiente aveia <cevada <trigo, sugerindo que cada cereal oferece diferentes características de 

habitat para as aves. As espécies de cereal e as suas variedades têm diferentes padrões de 

crescimento, e o afilhamento do trigo geralmente forma um maior número de colmos, em 

comparação com a aveia e cevada (Leonard & Martin 1968, Matz 1969). Existe também uma 

tendência geral para a densidade de sementeira (número de sementes deitadas no solo durante 



    

 

a sementeira) diminuir ao longo da sequência de aveia> cevada> trigo (Leonard & Martin 

1968), refletindo-se na abundância de alimento para as aves granívoras durante o inverno.  

Não foram encontradas diferenças na riqueza de espécies ao longo do ano, mas a abundância 

total de aves durante o inverno aumentou ao longo do gradiente trigo <cevada < aveia. Esta 

tendência foi particularmente evidente devido aos padrões coincidentes entre a abundância de 

espécies granívoras e abundância de sementes. Por outro lado, as searas de aveia foram mais 

baixas e menos “densas” (densidade foliar horizontal menor) favorecendo a acessibilidade das 

sementes no solo pelas aves (e.g. Diaz & Tellería 1994). A Alauda arvensis foi 

particularmente abundante na aveia, e esta espécie é conhecida por preferir as áreas com solo 

de baixa cobertura e com elevada abundância de sementes (Wakeham-Davies & Aebischer 

1998; Donald et al. 2001b). A influência da estrutura da vegetação sobre as aves é também 

demonstrada no estudo de Moreira (1999), realizado na região de Castro Verde, em que se 

concluiu que algumas espécies nidificantes preferem os pousios com vegetação mais alta e 

mais densa (por exemplo, a Cisticola juncidis) enquanto outras selecionam pousios com 

vegetação rasteira e cobertura escassa (por exemplo, a espécie Calandrella brachydactyla). 

Neste estudo, as espécies que se reproduzem nas searas também apresentaram padrões de 

abundância que poderão estar relacionados com a estrutura da vegetação, nomeadamente a 

espécie Cisticola juncidis, que apresentou um aumento na abundância ao longo do gradiente 

aveia <cevada <trigo. A maior densidade de colmos nas searas de trigo parece ser mais 

adequada para a construção de ninhos desta espécie. Pelo contrário, a espécie Emberiza 

calandra parece apresentar o padrão de abundância inverso.  

Este estudo demonstrou que dependendo da seleção do tipo de cereal, a atratividade sobre as 

populações de aves será diferente. A aveia parece ser a melhor escolha para a conservação de 

aves. A cevada parece ter maior valor do que trigo, pelo que a área plantada com esta cultura 

não deve ser restringida. Os resultados deste estudo devem ser considerados no âmbito da 

medidas agroambientais aplicadas na região (UE reg. 2078/92), através do Plano Zonal, o 

qual visa promover uma gestão da agricultura compatível com as populações de aves da 

estepe cerealífera, nomeadamente através de medidas relativas aos cereais, como a limitação 

da superfície máxima de cereal na propriedade, ou limitação da área semeada com cevada.   



    

 

 

 

 



    

 

SECÇÃO IV OS EFEITOS DA INTENSIFICAÇÃO 

AGRÍCOLA NA COMUNIDADE DE AVES NOS 

POUSIOS 

 

Esta Secção é composta por quatro capítulos que abordam a temática do efeito da 

intensificação agrícola na qualidade do habitat (pousios) e na comunidade de aves associada. 

O Capítulo 8 centra-se no efeito da intensificação agrícola, e variações interanuais na 

qualidade dos pousios para as aves. O Capítulo 9 analisa os efeitos da intensificação agrícola 

sobre a comunidade de aves dos pousios. O Capítulo 10 caracteriza as variáveis que 

influenciam a estrutura das comunidades de aves nos pousios a duas escalas espaciais, local e 

paisagem, em duas áreas com diferentes níveis de intensificação. 

O Capítulo 11 tem como objetivo estudar os efeitos das variações espaciais e temporais 

associadas ao gradiente de intensificação agrícola e fatores climáticos, sobre a população 

reprodutora de machos da espécie Tetrax tetrax, associada aos pousios durante esta época do 

ano. 



    

 

 

 



    

 

CAPÍTULO 8. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO DOS POUSIOS E 

SUA VARIAÇÃO INTERANUAL AO LONGO DE UM GRADIENTE DE INTENSIFICAÇÃO 

AGRÍCOLA  
 

8.1. Introdução  

A intensificação agrícola ocorrida na Europa tem conduzido a uma alteração da vegetação nos 

pousios, tornando-os gradualmente simplificados e homogéneos (Robinson & Sutherland 

1999, Wilson et al. 2005). O aumento da aplicação de agroquímicos, que reduz a diversidade 

florística e heterogeneidade da vegetação (Benton et al. 2003) e a alteração do regime de 

pastoreio de extensivo para intensivo, que promove a vegetação baixa e densa (Whittingham 

& Evans 2004) e que por vezes leva ao sobrepastoreio (Donazar et al. 1997), constituem 

algumas das alterações às práticas agrícolas associadas à intensificação. Estas alterações 

afetam a qualidade do habitat de nidificação, de alimentação e refúgio para as aves (e.g. 

Benton et al. 2003, Wilson et al. 2005) afetando a estrutura da vegetação e os recursos 

tróficos que são determinantes para a ocorrência e abundância das aves estepárias (e.g. 

Moreira 1999).  

O aumento da aplicação de agroquímicos, em particular os fertilizantes, favorece o 

crescimento rápido de espécies vegetais mais competitivas, resultando numa vegetação menos 

diversificada, mais alta e densa, e com menor diversidade de sementes e invertebrados 

(Vickery et al. 1999). As aves que se alimentam de invertebrados do solo são afetadas na 

medida que deixam de ter acessibilidade ao solo na vegetação mais densa. As aves que 

nidificam no solo também são afetadas com o aumento na altura da vegetação, uma vez que o 

habitat deixa de ser adequado para a construção do ninho (Buckingham & Peach 2005). O 

habitat de refúgio também poderá ser afetado, dependendo da estratégia antipredatória. 

Algumas espécies preferem a vegetação densa e alta (e.g. Coturnix coturnix), enquanto outras 

preferem a vegetação baixa como Alauda arvensis, por permitir uma boa visibilidade para 

deteção de predadores (Robinson et al. 2004, Buckingham & Peach 2005, Butler et al. 2005) 

As alterações no regime de pastoreio, através da alteração do tipo de gado, aumento do 

período de permanência e densidade do gado, constituem fatores que determinam o impacto 

do pastoreio nas aves associadas aos pousios (Vickery et al. 2001). O pastoreio pode 

promover uma estrutura da vegetação diversificada e heterogénea que por sua vez, aumenta a 

diversidade de artrópodes (Wolff 2005). Em caso de sobrepastoreio, verifica-se uma 



    

 

diminuição da vegetação, simplificação na composição e compactação do solo, diminuindo a 

comunidade de invertebrados e densidade de sementes. O pastoreio intensivo por gado ovino, 

reduz a complexidade estrutural da vegetação, promovendo uma vegetação uniforme e baixa 

(Berg et al. 1997, Vickery et al. 1999), enquanto o pastoreio moderado de gado bovino, 

promove uma vegetação mais heterogénea, com áreas com baixa e elevada cobertura de 

vegetação (Vickery et al. 1999, Devereaux et al. 2004, McCracken & Tallowin 2004, 

Buckingham & Peach 2005).  

O efeito direto do pastoreio intensivo nas aves consiste na perda de ninhos por pisoteio 

(Shultz 1987, Shrubb 1990). Os efeitos indiretos atuam ao nível do sucesso reprodutor e 

alimentar das aves, através da alteração da estrutura da vegetação, tornando os ninhos e as 

aves mais expostos à predação (Fuller & Gough 1999), e através da diminuição dos recursos 

alimentar, respetivamente (Vickery et al. 1999). Estudos recentes (Hounsome et al. 2010) 

evidenciaram um maior impacto direto do gado bovino sobre a “sobrevivência” dos ninhos 

relativamente aos efeitos indiretos do pastoreio sobre a estrutura vegetação. Para além do 

referido, o efeito do pastoreio será diferenciado consoante os requisitos ecológicos das várias 

espécies de aves dependentes de sistemas agrícolas, uma vez que algumas espécies de aves 

são favorecidas pela vegetação mais baixa, na época reprodutora para construção do ninho, 

nomeadamente no caso de Calandrella brachydactyla (Suárez et al. 2002, Serrano & Astrain 

2005).  

Os pousios também apresentam diferenças na vegetação e disponibilidade alimentar de acordo 

com a idade do pousio (e.g. Martinez 1994, Moreira 1999). No inverno, os restolhos ou 

pousios recentes disponibilizam grão e outras sementes, que constituem um importante 

recurso alimentar para as espécies granívoras (Buckingham et al. 1999,  Moorcroft et al. 

2002). Aos pousios antigos, associa-se uma maior diversidade florística e de invertebrados, 

sendo preferidas pelas espécies Vanellus vanellus e Pluvialis apricaria, e algumas espécies 

granívoras como local de alimentação (Moreira et al. 2005a).  

O objetivo do presente capítulo foi avaliar o efeito do nível de intensificação na estrutura da 

vegetação dos pousios. Para esse efeito foram caracterizados os pousios em duas áreas com 

diferente nível de intensificação agrícola na região de Castro Verde, ao longo dos anos 

agrícolas de 2001/02, 2002/2003 e 2003/04. Na análise foram consideradas como variáveis 

explicativas da estrutura da vegetação: a “área”, como fator de nível global de intensificação; 

o “ano” como fator temporal que reflete potenciais diferenças interanuais devidas a variações 



    

 

climáticas; a interação “área*ano”; a “idade do pousio” e a “presença de gado” como 

variáveis de gestão ao nível da parcela.  

 

8.2. Métodos 

8.2.1. Caracterização da estrutura da vegetação e variáveis de gestão 

No inverno e época reprodutora foi caracterizada a estrutura da vegetação nos pousios, nas 

áreas de estudo de Entradas e São Marcos (ver detalhes Capítulo 2), entre os anos agrícolas de 

2001/02, 2002/03 e 2003/04, ao longo dos transectos lineares de caracterização da 

comunidade de aves. Foram quantificados os seguintes parâmetros: altura da vegetação, 

percentagem de cobertura da vegetação, e densidade foliar horizontal a diferentes classes de 

altura do solo (ver detalhes Capítulo 2).  

Relativamente às variáveis de gestão, a presença de gado foi definida através da ocorrência de 

gado em pelo menos uma das três visitas realizadas mensalmente. Foram considerados dois 

tipos de pousios, de acordo com a idade: Os pousios recentes, que resultaram de searas que 

foram ceifadas no ciclo agrícola anterior (pousios de primeiro ano) e os pousios antigos, 

correspondendo a pousios com dois anos ou mais anos desde a ceifa. 

Foram caracterizados 117 transectos no inverno, e 116 transectos na época reprodutora. 

Optou-se por não discriminar o tipo de gado, dado que a quase totalidade dos pousios 

pastoreados em São Marcos no inverno foram ocupados por gado ovino (aprox. 85%).  

Análise estatística 

Para cada parcela de pousio foi calculada a altura média da vegetação, a percentagem média 

de cobertura, e as percentagens médias de densidade foliar horizontal correspondentes às 

diferentes classes de altura. O valor médio de cada variável resultou das dez medidas 

recolhidas, ao longo de cada transecto. Para os parâmetros de estrutura da vegetação, 

verificaram-se os pressupostos de normalidade e igualdade de variâncias (K-S e teste de 

Levene). Como as variáveis de estrutura da vegetação estavam correlacionadas, foi realizada 

uma Análise de Componentes Principais (PCA) para sumarizar informação redundante, e 

analisar as variáveis resultantes de forma independente. Os fatores resultantes da PCA com 

rotação varimax, com valores próprios superiores a um, constituíram índices de estrutura da 

vegetação para os modelos lineares generalizados (GLM) com uma probabilidade de 



    

 

distribuição normal e uma função de ligação de identidade. Nestes modelos foram 

consideradas as seguintes variáveis explicativas: a) “área” que representou o nível de 

intensificação agrícola (São Marcos < Entradas), b)  “ano”, c) ”interação área e ano” já que o 

efeito das variações interanuais poderia ser diferente para cada nível de intensificação; d) 

“idade do pousio” (pousios recentes/antigos) ; e) “presença de gado” (0/1). Nos modelos 

GLM utilizou-se o processo de seleção “stepwise backward”, que elimina sucessivamente as 

variáveis não significativas (usando a função “drop1” do R) até restarem no modelo apenas as 

significativas (Zuur et al. 2009). O ajuste do modelo foi avaliado através a variância explicada 

pelo valor de R
2
, valor da estatística de F com respetivo valor de significância. Os 

pressupostos de homogeneidade, normalidade e independência dos modelos foram validados 

graficamente, através da análise dos padrões dos resíduos (resíduos vs. valores ajustados para 

homogeneidade, e dos valores dos resíduos vs. variáveis explicativas para independência) 

(Zuur et al. 2009). A análise GLM foi realizada a partir do Programa R (R Development Core 

Team 2011). 

 

8.3 Resultados 

8.3.1. inverno 

No inverno, os pousios das áreas de São Marcos e Entradas apresentaram uma vegetação 

baixa, cobertura da vegetação elevada (82-90%), e a densidade foliar horizontal média baixa. 

Na classe 1 de altura do solo, até 12.5cm de altura, a densidade foliar variou entre 13.5% e 

26.3% (percentagem do quadro obstruído pela vegetação), correspondendo à média dos 

valores obtidos para aos pousios pastoreados de São Marcos e não pastoreados em Entradas, 

respetivamente. A partir da classe 2 de altura, as densidades foram muito baixas nos pousios 

de ambas as áreas (Tabela 8.1.). Em São Marcos, a altura da vegetação média dos pousios 

variou entre 11.5 cm (pousios não pastoreados) e 7.6 cm (pousios pastoreados). Na área de 

Entradas, a altura da vegetação média nos pousios variou entre 13.7 cm (pousios não 

pastoreados), e 9.1 cm (pousios pastoreados). 

 



    

 

Tabela 8.1. Valores médios e respetivos erros-padrão das variáveis de altura, cobertura da vegetação e média das 

densidade foliar horizontal para as diferentes classes de altura, nos pousios de São Marcos e Entradas no inverno, 

de acordo com a idade do pousio e presença de gado (n, corresponde ao número de transectos amostrados). 

  São Marcos Entradas 

 Variáveis originais Recentes 

 (n= 23) 

Antigos 

 (n= 37) 

Sem gado 

 (n=45) 

com gado 

(n= 15) 

Recentes 

 (n= 26) 

Antigos 

(n= 31) 

Sem gado  

(n= 39) 

Com gado  

(n= 18) 

  média SE média SE média SE média SE média SE média SE média SE média SE 

D
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ad
e 
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li

ar
 

h
o
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zo

n
ta
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Classe altura 1 (0-12.5cm) 17.2 2.5 21.7 2.1 22.1 2.0 13.5 1.9 26.3 3.7 22.2 2.4 26.0 2.4 19.8 4.4 

Classe altura 2 (12.5-25cm) 2.9 0.8 2.8 0.5 3.4 0.5 1.3 0.5 4.9 1.1 3.3 0.7 4.8 0.8 2.2 1.0 

Classe altura 3 (25-37.5cm) 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.6 0.2 0.9 0.3 1.0 0.2 0.2 0.1 

Classe altura 4 (37.5-50cm) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 

Classe altura 5 (50-62.5cm) - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

Classe altura 6 (62.5-75cm) - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Altura da vegetação (cm) 10.3 1.2 10.7 0.7 11.5 0.7 7.6 0.7 12.4 1.1 12.1 1.0 13.7 0.8 9.1 1.2 

Cobertura da vegetação (%) 84.7 2.5 86.6 1.5 87.2 1.4 82.0 3.2 85.2 1.9 90.9 1.3 89.0 1.4 86.7 2.4 

 

Como os parâmetros da vegetação estiveram correlacionados entre si, da análise de 

componentes principais (PCA) resultaram dois fatores a partir das oito variáveis originais da 

estrutura da vegetação. O fator 1 da PCA explicou 39% da variância, e representa um 

gradiente crescente de altura, e densidade foliar horizontal das classes/estratos mais baixas 

(PCaltura, estrato 0- 37.5cm) (Tabela 8.2). O fator 2 explicou 38% da variância total, e esteve 

positivamente correlacionado com as variáveis das classes/estratos de densidade foliar 

horizontal mais altas (PC estrato 37.5-75cm) (Tabela 8.2). 

Tabela 8.2. Resultados da análise de componentes principais PCA com rotação varimax, a partir das variáveis 

da estrutura da vegetação no inverno. São apresentadas as coordenadas dos fatores da PCA com valor próprio 

superior a 1. Os valores sublinhados e a bold indicam coordenadas dos fatores superiores a 0.6. 

Variáveis originais PCA 

D
en

si
d
ad

e 
fo

li
ar

 h
o

ri
zo

n
ta

l  Fator 1 Fator 2 

Classe altura 1 (0-12.5cm) 0.885 0.084 

Classe altura 2 (12.5-25cm) 0.899 0.231 

Classe altura 3 (25-37.5cm) 0.639 0.581 

Classe altura 4 (37.5-50cm) 0.218 0.897 

Classe altura 5 (50-62.5cm) 0.082 0.969 

Classe altura 6 (62.5-75cm) 0.069 0.942 

Altura da vegetação 0.857 0.250 

Cobertura da vegetação 0.599 -0.031 

Valores próprios 3.152 3.091 

Variância (%)  39.39 38.63 

 

No modelo GLM para o fator 1 (PCaltura,estrato 0-37.5cm), os fatores “área” e “presença de gado” 

foram significativos (Tabela 8.3.). No inverno, os pousios de São Marcos foram mais baixos, 

com menor cobertura de vegetação e menor densidade foliar horizontal entre 0 e 37.5cm de 



    

 

altura do solo, comparativamente com os pousios de Entradas, que foram mais altos e densos 

(Figura 8.1.a.). Por outro lado, os pousios pastoreados foram mais baixos, com menor 

cobertura da vegetação e com menor densidade de vegetação herbácea junto ao solo, 

comparativamente com os pousios não pastoreados. Verificou-se também uma maior 

variabilidade dos pousios pastoreados relativamente aos não pastoreados (erro padrão, Figura 

8.1.). 

Para o fator 2 (PC estrato 37.5-75cm), que representa a densidade foliar horizontal nos estratos mais 

altos, nenhuma das variáveis foi significativa no modelo GLM.  

 

Tabela 8.3. Resultados dos modelos GLM (seleção “backwards”) para testar os efeitos das variáveis explicativas 

“área”,” ano”, “interação área*ano”, “ idade do pousio” e “presença de gado” nos fatores da PCA relativos à 

estrutura da vegetação no inverno. São apresentados os níveis de significância das variáveis retidas nos modelos 

finais:  * p<0.05, **p<0.01;  *** p<0.001 . É apresentada o valor de R
2
 ajustado (%) para o modelo.  

 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 8.1. Variação dos valores médios e respetivos erros padrão dos índices de estrutura de vegetação fator 1 

(PCaltura,estrato 0-37.5cm).  a) variação entre áreas; b) presença de gado.  

 

8.3.2. Época reprodutora 

Na época reprodutora, os pousios das áreas de São Marcos e Entradas duplicaram a altura da 

vegetação média comparativamente com o inverno. Em São Marcos, a altura da vegetação 

média dos pousios variou entre 20.8cm e 27.8cm (pousios pastoreados e não pastoreados, 

 Ano Área 
Interação 

ano*área 

Idade 

do pousio 

Presença 

de gado 

R2 

Fator 1 (PC altura,estrato 0-37.5cm)  *   *** 
10.43, 

F=7.75*** 

Fator 2 (PC estrato 37.5-75cm)       



    

 

respetivamente). Na área de Entradas, a altura da vegetação média nos pousios variou entre 

21.5cm e 34.5cm, correspondendo aos pousios pastoreados e não pastoreados, respetivamente. 

A cobertura da vegetação média foi elevada para os diferentes grupos de pousios considerados 

(74.8-86.9%). A densidade foliar horizontal média foi mais elevada para a primeira classe de 

altura. Na classe 1 de altura (0- 12.5cm), a densidade foliar variou entre 42.7% e 71.7% 

(percentagem do quadro obstruído pela vegetação), correspondendo, respetivamente, aos 

pousios pastoreados e não pastoreados em Entradas. A partir de classes mais altas (classe 

37.5-50cm), as densidades foram muito baixas nos pousios de ambas as áreas (Tabela 8.4.).  

 

Tabela 8.4. Valores médios e respetivos erros-padrão (SE) das variáveis de altura, cobertura da vegetação e 

média das densidade foliar horizontal para as diferentes classes de altura, nos pousios de São Marcos e Entradas 

na época reprodutora, de acordo com a idade do pousio (recentes e antigos) e presença de gado (n corresponde 

ao número de transectos amostrados). 

  São Marcos Entradas 

 

Variáveis originais 
Recentes 

(n= 25) 

Antigos 

(n= 33) 

Sem gado 

(n=32) 

Com gado 

(n=26) 

Recentes 

(n= 26) 

Antigos 

(n= 32) 

Sem gado 

(n= 29) 

Com gado 

(n= 29) 

  media SE media SE media SE media SE media SE media SE media SE media SE 
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Classe altura 1 (0-12.5cm) 53.0 4.8 56.6 5.0 61.6 4.9 46.9 4.5 59.3 6.2 55.5 5.1 71.7 4.7 42.7 5.0 

Classe altura 2 (12.5-25cm) 24.3 4.4 26.8 4.0 32.8 4.6 16.9 2.6 32.8 5.9 29.4 4.9 42.4 5.7 19.4 4.0 

Classe altura 3 (25-37.5cm) 10.0 3.4 9.6 1.9 14.0 3.0 4.6 1.1 14.3 3.6 14.3 3.4 20.8 4.0 7.8 2.3 

Classe altura 4 (37.5-50cm) 2.8 1.1 2.7 0.7 4.1 1.0 1.0 0.4 5.3 2.1 4.9 1.4 7.6 2.1 2.6 1.0 

Classe altura 5 (50-62.5cm) 0.5 0.2 0.9 0.4 1.2 0.4 0.1 0.1 1.4 0.6 1.6 0.4 2.2 0.6 0.8 0.4 

Classe altura 6 (62.5-75cm) 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 

Classe altura 7 (75-87.5cm) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Classe altura 8 (87.5-100cm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 

Classe altura 9 (100-112.5cm) 
-  -  -  -  -  0.04 0.0 0.02 0.0 0.03 0.0 

Classe altura 10 (112.5-125cm) 
-  -  -  -  -  0.04 0.0 0.02 0.0 0.03 0.0 

Classe altura 11 (125-137.5cm) 
-  -  -  -  -  0.03 0.0 - 0.0 0.03 0.0 

 Altura da vegetação (cm) 23.4 2.0 25.6 2.1 27.8 2.2 20.8 1.5 25.9 2.5 29.7 3.3 34.5 2.7 21.5 2.9 

 Cobertura da vegetação (%) 76.8 3.6 78.3 2.8 80.0 2.7 74.8 3.6 83.7 3.2 84.1 2.0 86.9 1.9 81.0 3.0 

 

Da análise de componentes principais (PCA), resultaram 3 fatores das 13 variáveis originais 

de estrutura da vegetação. O fator 1 explicou 36% da variância (Tabela 8.5.), e esteve 

associado positivamente com as variáveis de altura e cobertura da vegetação e densidade 

foliar horizontal das classes mais baixas, entre 0-62.5cm (PC estrato 0-62.5cm). O fator 2 explicou 

25%, estando associado positivamente às variáveis de densidade foliar horizontal das classes 

intermédias de altura (50-100cm) (PCestrato50-100cm); e o fator 3 que explicou 24% da variância, 



    

 

associado positivamente às classes mais altas (100-137.5cm) PCestrato100-137.5 cm . Os 3 fatores 

da PCA explicaram 85.6% da variância total. 

 

Tabela 8.5. Resultados da análise de componentes principais PCA com rotação varimax, a partir das variáveis da 

estrutura da vegetação na época reprodutora. São apresentados os fatores com valores próprios superiores a 1. Os 

valores sublinhados a bold indicam coordenadas dos fatores superiores a 0.6. 

Variáveis originais PCA 
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 Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Classe altura 1 (0-12.5cm) 0.906 0.034 0.035 

Classe altura 2 (12.5-25cm) 0.950 0.149 0.054 

Classe altura 3 (25-37.5cm) 0.881 0.285 0.096 

Classe altura 4 (37.5-50cm) 0.745 0.475 0.104 

Classe altura 5 (50-62.5cm) 0.606 0.699 0.125 

Classe altura 6 (62.5-75cm) 0.367 0.796 0.395 

Classe altura 7 (75-87.5cm) 0.126 0.895 0.254 

Classe altura 8 (87.5-100cm) 0.118 0.838 0.432 

Classe altura 9 (100-112.5cm) 0.128 0.282 0.936 

Classe altura10 (112.5-125cm) 0.128 0.282 0.936 

Classe altura 11 (125-137.5cm) 0.054 0.216 0.929 

Altura da vegetação 0.815 0.350 0.222 

Cobertura da vegetação 0.666 0.034 0.070 

Valores próprios 4.730 3.284 3.118 

Variância (%) 36.38 25.26 23.98 

 

 

A variável “presença de gado” foi significativa no modelo GLM para o fator 1 (PC altura, 

cobertura, estrato 0-62.5cm, Tabela 8.6.). Nos pousios pastoreados a altura foi mais baixa (Figura 8.2), 

com menor cobertura da vegetação e densidade foliar junto ao solo baixa, comparativamente 

com os pousios não pastoreados. Não existiram variáveis significativas nos modelos GLM 

para os fatores 2 e 3, relativos à densidade foliar horizontal acima dos 50cm de altura (Tabela 

8.2).  



    

 

Tabela 8.6. Resultado dos modelos GLM (“seleção backwards”), para os fatores da PCA relativos à estrutura da 

vegetação, na época reprodutora. São apresentados os fatores considerados nos modelos, área, ano e interação 

ano*área, efeito idade do pousio e presença do gado e respetivos níveis de significância (*, p<0.05; ** 

p<0.01;***p<0.001. É apresentada o valor de R
2
 ajustado para o modelo.  

 Ano Área 
Interação 

ano*área 

Idade do 

pousio 

Presença de 

gado 

R2 

Fator 1 ( PC altura, cobertura, estrato 0-62.5cm)     *** 
14.36, 

F=20.29*** 

Fator 2 (PC estrato 50-100cm)       

Fator 3 (PC estrato 100-137.5cm)       

 

 

Figura 8.2. Variação dos valores médios e respetivos erros-padrão do fator 1 (PC altura, cobertura, estrato 0-62.5 cm), nos 

pousios pastoreados e não pastoreados, na época reprodutora. 

 

8.4 Discussão 

8.4.1. A presença de gado influencia a estrutura da vegetação nos pousios  

No inverno e na época reprodutora, o pastoreio teve um efeito determinante na estrutura da 

vegetação, nos pousios de São Marcos e Entradas. Os pousios pastoreados foram mais baixos, 

com menor cobertura da vegetação e menor densidade foliar horizontal apenas no estrato 

herbáceo mais baixo (37.5cm de altura do solo no inverno, e 50cm de altura do solo na época 

reprodutora). Diversos estudos dirigidos para o efeito do gado nas aves, também salientaram o 

efeito determinante sobre a estrutura da vegetação e diversidade florística (Buckingham et al. 

2006, Hoste-Danylow et al. 2010). Os pousios pastoreados por diferentes tipos de gado 

também influenciam o efeito na estrutura da vegetação. O gado ovino, contribui para uma 

vegetação mais baixa e homogénea (Vickery et al. 1999), ao contrário das pastagens de gado 

bovino que em regime extensivo promovem uma vegetação mais alta e heterogénea. 



    

 

8.4.2. O nível de intensificação influencia a estrutura da vegetação nos pousios  

O nível de intensificação (área de estudo), influenciou significativamente a estrutura da 

vegetação dos pousios no inverno. No entanto, na época reprodutora, a estrutura da vegetação 

nos pousios não foi influenciada pelo nível de intensificação. 

No inverno, os pousios de São Marcos foram significativamente mais baixos, menos densos e 

com menor cobertura da vegetação, comparativamente com os pousios de Entradas. Estas 

diferenças detetadas poderão estar relacionadas com:  

1) Aptidão agrícola muito baixa na área de São Marcos, que apresenta riscos de erosão 

elevados, o que torna o desenvolvimento vegetativo mais lento quando se verifica uma baixa 

disponibilidade de água no solo, e que se agrava com fenómenos de seca extrema como se 

constatou no ano de 2004/05 (dados pessoais não publicados). No entanto, na época 

reprodutora, apesar de os pousios de Entradas serem tendencialmente mais altos e densos e 

com maior cobertura, não existiram diferenças significativas entre áreas com diferente nível 

de intensificação. Este facto, poderá estar relacionado com as características de crescimento 

vegetativo das plantas herbáceas/gramíneas. O crescimento diário da vegetação começa 

lentamente após o inverno (Correia 1980) depois acelera-se rapidamente, atingindo o pico de 

desenvolvimento na época reprodutora. Possivelmente, nesta fase a vegetação não deverá 

diferir significativamente entre áreas, correspondendo a também ao período em que aumenta a 

ocupação dos pousios pelo gado (Figura 8.3.).     

 

Figura 8.3. Crescimento sazonal (kg/ha) dos pousios ao longo do ano (adaptado de Papanastasis,, Projeto  

LUCINDA 2006/2008, http://geografia.fcsh.unl.pt/lucinda/) 

 

http://geografia.fcsh.unl.pt/lucinda/


    

 

2) Influência do regime de pastoreio. As diferenças estruturais da vegetação entre as áreas no 

inverno, poderá ter sido influenciado pelo regime de pastoreio praticado nos pousios, não só 

durante o inverno como também durante o período precedente (verão e outono). A maior 

proporção dos pousios pastoreados por gado bovino na área de Entradas, comparativamente a 

São Marcos (como se constatou durante a época reprodutora, 82% em Entradas e 54% em São 

Marcos dos pousios pastoreados), poderá ter contribuído para uma vegetação mais alta e 

heterogénea nos pousios da 1ª área comparativamente à 2ª área, em que os pousios estão mais 

sujeitos à ocupação por gado ovino, contribuindo assim para uma vegetação mais homogénea 

e baixa.  

No inverno e na época reprodutora a estrutura da vegetação não foi influenciada pela idade do 

pousio, apesar de diversos estudos referirem a sua importância (e.g. Moreira 1999), e não 

variou significativamente entre anos, no período de 2001/02 e 2003/04.  

Na época reprodutora, as grandes diferenças de altura média entre pousios de São Marcos e 

Entradas, variando entre 5.1-58.8cm. e 5.4 -76.1cm, respetivamente, refletem uma elevada 

diversidade na estrutura da vegetação nesta época, não só na altura como na cobertura e 

densidade foliar da vegetação no estrato mais baixo (parâmetros correlacionados, como se 

verificou).  

Neste estudo, os parâmetros da vegetação selecionados incidiram sobre as características 

estruturais, não contemplando a diversidade florística. Este parâmetro poderá funcionar como 

indicador da intensificação do regime de pastoreio, ou como indicador da idade do pousio, já 

que nos pousios antigos está normalmente associada uma maior diversidade florística. 

 

8.4.3. Potenciais implicações para qualidade do habitat dos pousios para as aves 

A estrutura da vegetação tem sido descrita em diversos estudos como determinante na 

qualidade de habitat para as aves agrícolas em geral e estepárias em particular (e.g. Moreira 

1999, Perkins et al. 2000, Buckingham et al. 2006). 

A estrutura da vegetação nas classes/estratos de altura mais baixas é mais afetada, 

comparativamente aos estratos superiores, se a intensidade do pastoreio aumentar. Neste 

sentido, este efeito poderá ser negativo para algumas espécies de aves (e.g. Tetrax tetrax, Otis 

tarda), e positivo para outras (e.g. Calandrella brachydactyla, Oenanthe hispanica). Com o 



    

 

aumento da intensidade de pastoreio, a espécie Otis tarda, perde habitat de nidificação pois 

depende essencialmente de pousios antigos não pastoreados (Rocha 2006). Quanto às últimas 

duas espécies, com o desaparecimento dos alqueives primaveris e diminuição de terrenos 

lavrados para sementeira de leguminosas, com os quais se encontram associadas (Delgado & 

Moreira 2000), poderão ficar dependentes dos pousios mais baixos. As recentes alterações ao 

nível das políticas agrícolas nacionais, derivadas da condicionalidade agrícola e da aplicação 

do Regime de Pagamento Único, levaram ao desaparecimento dos alqueives primaveris e das 

sementeiras de leguminosas (enquanto cultura de revestimento), levando à rarefação dos 

terrenos lavrados no mosaico agrícola. 

O pastoreio pode contribuir para o aumento da qualidade do habitat de alimentação para as 

aves, principalmente para as de menor porte, dado que a acessibilidade e detetabilidade de 

invertebrados no solo e da vegetação aumenta com a vegetação herbácea mais baixa. Não 

obstante, a vegetação herbácea alta sustem uma maior abundância de invertebrados, 

favorecendo algumas espécies como Coturnix coturnix (Vickery et al. 1999, Morris 2000, 

Kruess & Tscharntke 2002, Butler & Gillings 2004, Devereux et al. 2006, Hoste-Danylow 

2010).  

Considerando os pousios enquanto habitat de refúgio, uma vegetação estrutural mais 

complexa está normalmente associada a um menor risco de predação, no entanto, algumas 

espécies veem este tipo de vegetação como obstrutiva, reduzindo a probabilidade de detetar o 

predador e aumentando o risco de serem predados, preferindo a vegetação herbácea mais 

baixa. Por outro lado, se o regime de pastoreio nos pousios for intensivo, torna-se 

desvantajoso para as aves dado que contribui para destruição dos ninhos por pisoteio (Ausden 

& Treeweek 1995, Donazar et al. 1997, Hounsome et al. 2010). A heterogeneidade do regime 

de pastoreio da parcela, poderá contribuir para uma maior heterogeneidade na estrutura da 

vegetação, permitindo a coexistência de espécies de aves com diferentes requisitos ecológicos 

na mesma parcela (Wolff 2005). Silva (2010), demonstrou uma relação entre as parcelas de 

maiores dimensões e o aumento da heterogeneidade na estrutura da vegetação associado ao 

regime de pastoreio.   

Neste estudo, não foi analisada a intensidade do regime de pastoreio, pois não foi quantificada 

a densidade/tipo do gado ou o seu período de permanência nos pousios. Ao considerar o tipo 

de gado, o estudo de Beintema & Müskens 1987, revelou que pode ocorrer uma maior 

destruição de ninhos provocado pelo gado bovino comparativamente ao gado ovino. Os 



    

 

estudos realizados pela ERENA (1998, 1999, 2003), na ZPE de Castro Verde, demonstraram 

que o aumento das pastagens permanentes, com uma perda da importância dos ovinos em 

favor dos bovinos (Capítulo 3), produziu um impacto negativo nas comunidades de aves 

associadas aos sistemas cerealíferos (Santos et al. 2008).  



    

 

 



    

 

CAPÍTULO 9. CARACTERIZAÇÃO DA RIQUEZA ESPECÍFICA E ABUNDÂNCIA 

POPULACIONAL DAS AVES DOS POUSIOS E SUA VARIAÇÃO INTERANUAL, EM 

DUAS ÁREAS COM DIFERENTES NÍVEIS DE INTENSIFICAÇÃO AGRÍCOLA  

 

9.1. Introdução 

Os pousios são importantes locais para a reprodução e alimentação de diversas aves estepárias 

de elevado valor conservacionista, nomeadamente para as espécies Melanocorypha calandra 

(Moreira & Leitão 1996, Moreira 1999, Delgado & Moreira 2000, Morgado et al. 2010), 

Tetrax tetrax (Delgado & Moreira 2000, Silva 2010) e Otis tarda (Rocha 2006). Os pousios 

pastoreados são importantes para a comunidade de aves invernantes que se alimentam de 

invertebrados nomeadamente as espécies Pluvialis apricaria e Vanellus vanellus (Tucker 

1992, Moreira et al. 2005a, Wilson et al 1996), e os restolhos disponibilizam grão e outras 

sementes para as espécies granívoras (Robinson & Sutherland 1999, Moorcroft et al. 2002). 

Com a intensificação agrícola, um dos principais efeitos é a diminuição da área ocupada pelos 

pousios (e.g. Onrubia & Andrés 2005). Neste sentido é expectável que a intensificação 

agrícola afete principalmente as populações de aves associadas aos pousios como 

Melanocorypha calandra, Otis tarda e Tetrax tetrax (Delgado & Moreira 2000, Pinto et al. 

2005, Moreira et al. 2007, Morgado et al. 2010). Para além da perda de pousios, o processo de 

intensificação agrícola também ocorre ao nível da gestão dos pousios remanescentes, 

nomeadamente através da alteração da intensidade do regime de pastoreio. No entanto, apesar 

de reconhecido o efeito negativo da intensificação agrícola nas populações de aves (e.g. 

Donald et al. 2001a), não existem estudos dirigidos à comunidade de aves associada a estes 

pousios, num contexto de diferentes níveis de intensificação agrícola. 

Por outro lado, nos meios agrícolas, a resposta da comunidade de aves varia temporalmente, 

numa base sazonal ou anual, devido às variações do uso do solo, como demonstrado para o 

sisão (Morales et al. 2005), mas também às diferenças interanuais da precipitação (Delgado et 

al. 2009, Capítulo 11). A gestão das áreas agrícolas também depende de fatores climáticos, 

como a temperatura e precipitação, que irão condicionar o desenvolvimento vegetativo da 

vegetação e as operações agrícolas realizadas pelos agricultores (Santos & Miranda 2006). No 

entanto, e apesar de ser reconhecida a importância do desenvolvimento de estudos ao longo de 

vários anos (Maron et al. 2005), poucos focam as variações interanuais e espaciais na 

comunidade de aves (e.g. Morales et al. 2005).   



    

 

Neste sentido, o presente capítulo pretendeu analisar as variações interanuais nas populações 

de aves dos pousios, no inverno e época reprodutora, associadas a áreas com diferente nível 

de intensificação agrícola, e em que os pousios estão sujeitos a diferentes tipos de gestão (e.g. 

idade do pousio, regime de pastoreio).   

 

9.2. Métodos 

 

9.2.1. Áreas de estudo 

Foram selecionadas duas áreas de estudo com diferentes níveis de intensificação agrícola, as 

áreas de São Marcos e Entradas (ver detalhes, Capítulo 2 e 3).  

  

9.2.2. Caracterização da riqueza específica e abundância populacional das aves  

Para caracterizar a riqueza específica e abundância populacional das aves dos pousios, foram 

definidos transectos lineares de 250m, percorridos a pé. Em cada ano agrícola (2001/2002, 

2002/2003 e 2003/2004), foram estabelecidos aleatoriamente 20 transectos em cada área, nas 

parcelas de pousio. Em cada transecto, foram realizadas três contagens mensais no inverno, 

entre dezembro e fevereiro, e três contagens mensais na época reprodutora, entre 15 de março 

e 15 de junho (ver detalhes no Capítulo 2). A duração média foi de 7.25   1.09 

minutos/transecto (n=720), que corresponde a uma velocidade média de 2.08km /h, 

recomendada para os meios abertos (Bibby et al. 1992). 

A abundância relativa para cada espécie foi expressa em número de indivíduos/km. Foram 

calculadas, para cada transecto, as abundâncias relativas médias e máximas para cada espécie, 

nas três contagens de inverno e época reprodutora, respetivamente (Delgado & Moreira 

2000). Foram considerados os seguintes parâmetros de abundância das aves: a) abundância 

total, que resultou da soma das abundâncias relativas de todas as espécies observadas em cada 

transecto; b) abundância de residentes; c) abundância de invernantes/nidificantes (Tabela 9.1. 

e 9.3.); c) abundância de aves estepárias segundo a classificação de Santos & Suárez (2005) 

(Tabela 9.1. e 9.3.); d) riqueza específica total, que correspondeu ao número total de espécies 

observadas por transecto, nas três contagens por época; e) abundâncias específicas, para as 

espécies com frequência de ocorrência superior a 70%; f) ocorrência das espécies com 

frequências de ocorrência entre 15% a 70%.  



    

 

9.2.3. Caracterização das variáveis explicativas 

No inverno e na época reprodutora, para caracterizar a riqueza específica e abundância 

populacional das aves nos pousios em duas áreas com diferentes níveis de intensificação 

agrícola e sua variação interanual, foram consideradas como variáveis explicativas para 

análise: a) a “área” como fator de nível global de intensificação das áreas (São Marcos < 

Entradas) (Capítulo 3), b)  o “ano” como fator temporal que reflete potenciais diferenças 

interanuais, considerando os anos agrícolas de 2001/02, 2002/2003 e 2003/04; c) interação 

“área*ano”, já que o efeito das variações interanuais poderia ser diferente para cada nível de 

intensificação; d) “idade do pousio”, considerando duas classes de idade: os pousios recentes, 

que resultaram de searas que foram ceifadas no ciclo agrícola anterior (pousios de primeiro 

ano), e os pousios antigos, que corresponderam a pousios com dois anos ou mais anos desde a 

ceifa; e) “presença de gado” (0/1), definida através da ocorrência de gado em pelo menos uma 

das três visitas realizadas mensalmente. 

 

9.2.4. Análise estatística 

Foram realizados modelos lineares generalizados (GLM) para os parâmetros de 

abundância/ocorrência das espécies e riqueza específica, anteriormente referidos, 

considerando como variáveis explicativas “área”, “ano”, ”interação área e ano”, “idade do 

pousio” e “presença de gado”. Para as abundâncias específicas foram utilizados modelos 

GLM com uma probabilidade de distribuição normal e uma função de ligação de identidade; 

para os dados de presença/ausência das espécies os modelos GLM foram realizados com uma 

probabilidade de distribuição binomial e uma função de ligação logit; o modelo GLM para a 

riqueza específica foi realizada com uma probabilidade de distribuição de Poisson e uma 

função de ligação logarítmica. Nos modelos GLM utilizou-se o processo de seleção “stepwise 

backward”, que elimina sucessivamente as variáveis não significativas (usando a função 

“drop1” do R) até restarem no modelo apenas as significativas (Zuur et al. 2009). O ajuste do 

modelo foi avaliado através da análise da proporção da percentagem de “deviance” explicada 

para os modelos de ocorrência das espécies e riqueza específica, e a variância explicada pelo 

valor de R
2
  e valor da estatística de F com respetivo valor de significância para os modelos 

de abundância das espécies. Os pressupostos de homogeneidade, normalidade e 

independência dos modelos foram validados graficamente, através da análise dos padrões dos 

resíduos (resíduos vs. valores ajustados para homogeneidade, e dos valores dos resíduos vs. 

variáveis explicativas para independência) (Zuur et al. 2009). 



    

 

A análise GLM foi realizada a partir do Programa R (R Development Core Team 2011). Os 

parâmetros de abundância sofreram transformação logaritmica log10 (x+1) antes das análises, 

para cumprir o pressuposto de normalidade dos dados (Borcard et al. 2011). 

 

9.3. Resultados 

 

9.3.1. Inverno 

No inverno (2001/2002 a 2003/2004) foram detetadas nos pousios de São Marcos e Entradas 

27 espécies residentes e 7 invernantes. As espécies mais abundantes foram as invernantes 

Pluvialis apricaria, Vanellus vanellus, Alauda arvensis e Anthus pratensis (Tabela 9.1.). 

Seguidamente, os resultados dos modelos GLM para os parâmetros de abundância/ocorrência 

das espécies e riqueza específica, são apresentados individualmente para cada variável 

explicativa. 

 

Efeito da “área” - nível de intensificação agrícola 

Nos modelos GLM existiu um efeito significativo da variável explicativa “área” para os 

parâmetros de abundância das espécies residentes e estepárias (Tabela 9.2., Figura 9.1.a). Para 

ambos os parâmetros, os pousios de São Marcos apresentaram as abundâncias mais elevadas. 

Considerando as espécies mais comuns, existiu um efeito “área” nos modelos GLM de 

abundância para as espécies Melanocorypha calandra, mais abundante nos pousios de São 

Marcos e Emberiza calandra, mais abundante nos pousios de Entradas (Figura 9.1.a). 

Considerando os parâmetros de ocorrência das espécies, verificou-se um efeito significativo 

(p< 0.05) da variável “área” para a espécie Carduelis carduelis, menos frequentes na área de 

Entradas (Figura 9.2.a). 



    

 

Tabela 9.1. Listagem das espécies observadas nos pousios durante o inverno, e apresentadas por ordem 

decrescente de frequência de ocorrência. Para cada espécie são apresentadas a frequências de ocorrência (FO) e 

abundância específica média (nº de indivíduos/km) e respetivos erros padrão (n=120). As espécies foram 

classificadas segundo a sua fenologia (R- Residente, I- Invernante), e estão assinaladas as espécies estepárias (E) 

segundo a classificação de Santos & Suárez 2005.  

Espécies Fenologia 

/estepárias 

Média 

 (erro padrão) 

FO 

Anthus pratensis I 21.40 (1.80) 1.00 

Alauda arvensis I/E 31.50 (3.10) 0.94 

Emberiza calandra R/E 14.10 (1.70) 0.85 

Melanocorypha calandra R/E 12.40 (2.20) 0.70 

Vanellus vanellus I 19.70 (2.70) 0.65 

Carduelis carduelis R 12.40 (2.20) 0.47 

Alectoris rufa R 0.50 (0.10) 0.46 

Motacilla alba I 1.20 (0.20) 0.45 

Galerida spp. R/E 1.00 (0.20) 0.32 

Pluvialis apricaria I 32.10 (8.60) 0.27 

Cisticola juncidis R 0.40 (0.10) 0.15 

Tetrax tetrax R/E 3.08 (0.99) 0.15 

Carduelis cannabina R 3.83 (1.23) 0.15 

Sturnus unicolor R 1.37 (0.74) 0.15 

Ciconia ciconia R 0.37 (0.16) 0.11 

Athene noctua R 0.10 (0.03) 0.07 

Upupa epops R 0.06 (0.03) 0.07 

Bubulcus íbis R 1.05 (0.64) 0.06 

Lanius meridionalis R 0.19 (0.06) 0.06 

Pterocles orientalis R/E 0.54 (0.43) 0.04 

Passer sp. R 0.30 (0.19) 0.03 

Saxicola Torquata R 0.21 (0.06) 0.02 

Burhinus oedicnemus R/E 0.02 (0.02) 0.02 

Anas platyrhynchos R 0.05 (0.03) 0.02 

Sylvia melanocephala R 0.03 (0.02) 0.02 

Lullula arborea R 0.03 (0.02) 0.02 

Tringa ochropus I 0.02 (0.01) 0.02 

Coturnix coturnix R 0.01 (0.01) 0.01 

Corvus corone R 0.04 (0.04) 0.01 

Ardea cinerea R 0.02 (0.01) 0.01 

Gallinago gallinago I 0.01 (0.01) 0.01 

Turdus merula R 0.01 (0.01) 0.01 

Carduelis chloris R 0.01 (0.01) 0.01 

Phyloscopus collybita I 0.01(0.01) 0.01 

Abundância total  162.60 (11.35)  

Abundância estepárias  35.60 (3.08)  

Abundância residentes  56.60 (3.86)  

Abundância invernantes  106.00 (10.43)  

Riqueza específica  7.03 (0.18)  

 



    

 

 
 

Efeito “ano” 

Para a abundância de espécies residentes e de estepárias, para além do efeito significativo da 

variável “área”, verificou-se um efeito significativo da variável “ ano” (Tabela 9.2.), em que a 

tendência geral foi de decréscimo no inverno de 2003/04 (Figura 9.1.b). O modelo GLM para 

a abundância total de espécies revelou um efeito quase significativo do “ano” (p<0.1), 

apresentando o mesmo padrão de abundância de estepárias. Contrariando a tendência para os 

parâmetros referidos anteriormente, a abundância de Anthus pratensis nos pousios aumentou 

no período de estudo (inverno, 2001/2002 - 2003/2004). Considerando os parâmetros de 

ocorrência das espécies, existiu um efeito significativo do ano nos modelos GLM para as 

espécies Carduelis carduelis e Alectoris rufa, tendo-se verificado um declínio na frequência 

de ocorrência no inverno de 2003, mantendo-se no inverno de 2003/04 (Tabela 9.2., Figura 

9.2.b). 

A espécie Cisticola juncidis foi mais frequente nos pousios no inverno de 2002/03. A espécie 

Tetrax tetrax foi menos frequente no inverno de 2003/04 (Tabela 9.2, Figura 9.2.b) 

 

Efeito ” Idade do pousio“ 

A variável “idade do pousio” foi significativa para o modelo GLM de abundância da espécie 

Melanocorypha calandra, mais abundante nos pousios antigos (Tabela 9.2., Figura 9.1.c.). 

Para os modelos GLM de ocorrência de espécies existiu um efeito da variável “idade do 

pousio” para Carduelis carduelis (p<0.05), que foi mais frequente nos pousios antigos, ao 

contrário da espécie Cisticola juncidis, que ocorreu preferencialmente nos pousios recentes 

(Tabela 9.2., Figura 9.2.c.). 

 

Efeito “ presença de gado”  

A ocorrência das espécies Tetrax tetrax e Carduelis carduelis foi influenciada 

significativamente pela variável explicativa “presença do gado” nos modelos GLM. A 

primeira espécie foi mais frequente nos pousios sem gado (p<0.05), enquanto que a segunda 

preferiu os pousios pastoreados (p<0.001) (Tabela 9.2., Figura 9.2.d). 

. 

 



    

 

  

Tabela 9.2. Resultados dos modelos lineares generalizados GLM (seleção “stepwise backwards”) dos 

parâmetros de abundância específicas, ocorrência das espécies e riqueza total específica no inverno. São 

apresentados os  níveis de significância das variáveis  “ano”, “área”, interação “ano:área”, “idade do pousio” e 

“presença de gado” retidas nos modelos:  * p<0.05, **p<0.01;  *** p<0.001; É apresentada a percentagem de 

“deviance”  (% D) para os modelos de presença/ausência das espécies e riqueza específica, e a proporção do 

valor de R
2
 ajustado para os modelos de abundância das espécies.  
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Parâmetros Ano Área Ano*Área Idade Pres. Gado R2 

Total       

Residentes * **    R2=0.11, F=5.78** 

Invernantes       

Estepárias ** **    R2=0.13, F=7.01*** 

Alauda arvensis       

Anthus pratensis **     R2=0.09, F=6.56** 

Emberiza calandra  *    R2=0.02, F=4.05* 

Melanocorypha  calandra  ***  *  R2=0.17, F=13.35*** 

       % D 

O
co

rr
ên

ci
a

 

Carduelis cannabina       

Alectoris rufa *     8.2 

Carduelis carduelis * **  * *** 18.1 

Cisticola juncidis *   *  13.7 

Galerida spp.       

Motacilla alba       

Pluvialis apricaria       

Tetrax tetrax *    * 13.7 

Sturnus unicolor       

Vanellus vanellus       

 Riqueza total       



    

 

  

 

Figura 9.1.Valores médios e respetivos erros-padrão, dos parâmetros de abundância e riqueza específica para as 

variáveis “ano”, “área”e“idade do pousio” significativos nos modelos GLM de abundância e riqueza específicas 

nos pousios no inverno. a) Variação da abundância de aves estepárias (quadrados), residentes (círculos), 

Emberiza calandra (triângulos) e Melanocorypha calandra (triângulos invertidos) nas áreas de São Marcos e 

Entradas; b) Variação da abundância de estepárias (quadrados), residentes (círculos) e de Anthus pratensis 

(triângulos) entre o inverno de 2001/02 e 2003/04; c) Variação da abundância de Melanocorypha calandra  nos 

pousios recentes e antigos. 

a)  
b) 

c) 



    

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 9.2. Frequência de ocorrência para as espécies em que as variáveis explicativas “ano”, “área”, ”idade do 

pousio” e “presença de gado” foram significativas nos modelos GLM de ocorrência das espécies nos pousios, 

durante o inverno. Variação da frequência de ocorrência para as espécies a)  Carduelis carduelis para as áreas de 

São Marcos e Entradas; b) Alectoris rufa, Carduelis carduelis, Cisticola juncidis e Tetrax tetrax no inverno de 

2001/02,2002/03, 2003/04; c) Carduelis carduelis, Cisticola juncidis, nos pousios recentes e antigos; d) 

Carduelis carduelis e Tetrax tetrax nos pousios pastoreados ou não pastoreados. 

 

 

9.3.2. Época reprodutora 

 

Na época reprodutora foram observadas 29 espécies nos pousios, 22 residentes e 7 

nidificantes estivais (Tabela 9.3.). As espécies mais abundantes foram as residentes Emberiza 

calandra, Tetrax tetrax, Melanocorypha calandra. 

 

Seguidamente, são apresentados os efeitos significativos de cada variável explicativa nos 

modelos GLM de riqueza específica, de abundância e de ocorrência de espécies. 

 

a) b) 

c) d) 



    

 

Tabela 9.3. Espécies observadas nos pousios durante a época reprodutora, apresentadas por ordem decrescente 

de frequência de ocorrência. Para cada espécie são apresentadas a frequências de ocorrência e abundância média 

(nº de indivíduos/km) e respetivos erros padrão para a época reprodutora ( n=120). As espécies foram 

classificadas segundo a sua fenologia (R- Residente, N- nidificante). Estão assinaladas as espécies estepárias 

segundo a classificação de Santos & Suárez 2005 (E).  

 

 
Espécies 

 

Fenologia/ 

Estepárias 

Média  

(erro-padrão) 
FO 

Emberiza calandra R, E 21.90 (2.54) 0.99 

Tetrax tetrax R, E 15.88 (2.15) 0.91 

Melanocorypha calandra R,E 22.00 (1.98) 0.86 

Coturnix coturnix N 2.79 (0.27) 0.56 

Cisticola juncidis R 3.06 (0.33) 0.53 

Galerida spp. R, E 3.26 (0.42) 0.48 

Ciconia ciconia R 2.52 (0.52) 0.28 

Alectoris rufa R 1.98 (0.73) 0.21 

Burhinus oedicnemus R, E 0.90 (0.18) 0.19 

Upupa epops R 0.9 (0.19) 0.17 

Anthus campestris N, E 0.67 (0.13) 0.16 

Bubulcus ibis R 8.37 (3.17) 0.15 

Lanius meridionalis R 0.83 (0.17) 0.17 

Calandrella brachydactyla N, E 0.63 (0.16) 0.15 

Athene noctua R 0.50 (0.12) 0.12 

Pterocles orientalis R, E 0.73 (0.26) 0.09 

Saxicola Torquata R 0.47 (0.16) 0.08 

Passer spp. R 1.23 (0.74) 0.07 

Carduelis carduelis R 0.43 (0.17) 0.08 

Sturnus unicolor R 2.20 (2.02) 0.06 

Glareola pratincola N 0.13 (0.08) 0.03 

Coracias garrulus N 0.1 (0.06) 0.03 

Corvus corone R 0.24 (0.17) 0.02 

Clamator glandarius N 0.07 (0.47) 0.02 

Carduelis cannabina R 0.23 (0.23) 0.01 

Lanius senator N 0.07 (0.07) 0.01 

Lullula arborea R 0.03 (0.03) 0.01 

Turdus merula R 0.03 (0.03) 0.01 

Oenanthe hispanica N 0.03 (0.03) 0.01 

Abundância total  92.03 (5.79)  

Abundância estepárias  65.90 (4.55)  

Abundância residentes  87.57 (5.78)  

Abundância nidificantes  4.47 (0.39)  

Riqueza específica  6.54 (0.18)  

 



    

 

 

Efeito “Ano” 

Existiu um efeito da variável “ano” para o modelo de abundância de Emberiza calandra 

(Tabela 9.4., Figura 9.3.a.), com padrão de declínio da época reprodutora de 2002 para 2004.  

 

Efeito “área” – nível de intensificação agrícola 

A variável “área” foi significativa nos modelos GLM para as aves estepárias, Melanocorypha 

calandra e Emberiza calandra, mais abundantes, respetivamente, nos pousios de São Marcos 

e Entradas (Tabela 9.4., Figura 9.3.b). Estes resultados foram semelhantes aos observados 

para o período de inverno. 

 

Efeito “interação ano e área” 

Nos modelos GLM das espécies Anthus campestris e Cisticola juncidis, foram significativas 

as variáveis explicativas “área”, “ano” e interação “área*ano”.(Tabela 9.4.). O modelo de 

Anthus campestris obtido sugere que a espécie foi mais frequente nos pousios de Entradas. 

Em média, foi mais abundante no ano de 2002, mas os padrões de frequência de ocorrência 

foram diferentes entre áreas. Esta espécie foi igualmente frequente nos pousios de São Marcos 

e Entradas na época reprodutora de 2002. Em 2003 e 2004, o padrão alterou-se apresentando 

frequência de ocorrência superiores nos pousios de Entradas comparativamente aos pousios 

de São Marcos (Figura 9.4.a). O modelo da espécie Cisticola juncidis sugere que foi frequente 

nos pousios de Entradas. Em média, ocorreu mais frequentemente nos pousios no ano de 

2003, no entanto os padrões de ocorrência variaram entre áreas, entre 2002 e 2004, com um 

declínio nos pousios de São Marcos, ao contrário de Entradas, onde se verificou um declínio 

em 2003, voltando a aumentar na época reprodutora de 2004 (Figura 9.4.b).  

 

Efeito “idade do pousio” 

A variável “idade do pousio” foi significativa no modelo GLM para as espécies nidificantes 

(Tabela 9.4., Figura 9.3.c.), mais abundantes nos pousios recentes. O modelo de ocorrência 

para a espécie Anthus campestris também foi significativo, apresentando frequência de 

ocorrência mais elevada nos pousios recentes (Tabela 9.4, Figura 9.4.c). 



    

 

 

Efeito “presença de gado” 

A variável da “presença de gado” foi significativa nos modelos GLM de ocorrência de 

Bubulcus ibis (p<0.001), Anthus campestris (p<0.05), espécies que foram mais frequentes nos 

pousios pastoreados (Tabela 9.4., Figura 9.4.d). 

 

 

 

Tabela 9.4. Resultados dos modelos lineares generalizados GLM (seleção “stepwise backwards”)  para testar os 

efeitos das variáveis explicativas “área”,” ano”, “ idade do pousio” e “presença de gado” nos parâmetros de 

abundâncias específicas, ocorrência das espécies e riqueza total específica, na época reprodutora. São 

apresentados os níveis de significância das variáveis retidas nos modelos:  * p<0.05, **p<0.01;  *** p<0.001; 

fator significativo no modelo. GLM. É apresentada a percentagem de “deviance” (% D) para os modelos de 

ocorrência das espécies e riqueza específica, e a percentagem do valor de R
2
 ajustado para os modelos de 

abundância das espécies.  
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Parâmetros Ano Área Ano*Área Idade Pres. Gado R2 

Total       

Residentes       

Nidificantes    *  R2=2.4, F=3.9* 

Estepárias  *    R2=3.8, F=5.7* 

Emberiza calandra ** *    R2=9.4, F=5.1** 

Melanocorypha calandra  ***    R2=18.5, F=28.0*** 

Tetrax tetrax       

       % D 

O
co

rr
ên

ci
a

 

Anthus campestris   * ** * 24.0 

Alectoris rufa       

Bubulcus ibis     *** 12.5 

Burhinus oedicnemus       

Calandrella brachydactyla       

Ciconia ciconia       

Cisticola juncidis   *   7.3 

Coturnix coturnix       

Galerida spp.       

Lanius meridionalis       

Upupa epops       

 Riqueza total       



    

 

 

 

 

 

 
Figura 9.3. Efeitos das variáveis explicativas “ano”, “área” e ” idade do pousio” nos modelos GLM de 

abundância específicas. É apresentada a variação dos valores médios de abundância e respetivos erros-padrão 

para as espécies: a) Emberiza calandra na época reprodutora de 2002, 2003 e 2004; b) aves estepárias 

(triângulos), Melanocorypha calandra (quadrados) e Emberiza calandra (círculos) nos pousios de são Marcos e 

Entradas; e c) abundância de nidificantes nos pousios recentes e antigos. 
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a) Anthus campestris 

 

b) Cisticola juncidis 
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Figura 9.4. Efeito da variável “ano”, “área”, interação “ano*área”, “idade do pousio” e “presença de gado” nos 

modelos GLM de ocorrência das espécies. É apresentada a interação “área*ano” na variação da frequência de 

ocorrência das espécies entre a época reprodutora de 2002 e 2004, nos pousios de São Marcos e Entradas, para: 

a) Anthus campestris; b) Cisticola juncidis; é apresentado o efeito da variável idade do pousio na frequência de 

ocorrência para a espécie c) Anthus campestris, nos pousios antigos e recentes; e o efeito da presença de gado na 

frequência de ocorrência das espécies d) Bubulcus ibis, Anthus campestris nos pousios pastoreados e não 

pastoreados. 

 

9.4. Discussão 

No inverno, os pousios de Castro Verde são importantes locais de alimentação para as 

espécies de aves agrícolas (Moreira et al. 2005a). As abundâncias médias totais por transecto 

aproximaram-se das 163 aves por km, com as espécies invernantes a representar em média 

66% do total, contribuindo para esse valor a elevada abundância das espécies Pluvialis 

apricaria, Alauda arvensis, Anthus pratensis e Vanellus vanellus.  



    

 

 

Na época reprodutora, para além da ausência das espécies invernantes que marcaram 

expressivamente a comunidade de aves no inverno, as espécies residentes passaram a assumir 

maior importância, principalmente as espécies Melanocorypha calandra, Tetrax tetrax e 

Emberiza calandra, que aumentaram a sua abundância e dominaram a comunidade de aves 

nesta época. As duas primeiras estão associadas aos pousios, enquanto Emberiza calandra 

está normalmente associada às searas (Delgado & Moreira 2000, Leitão et al. 2010). Outras 

espécies ocorreram também nos pousios de forma menos frequente, dado que estes não 

constituem o seu habitat preferencial, nomeadamente as espécies Burhinus oedicnemus, 

Anthus campestris e Calandrella brachydactyla, mais associadas aos terrenos lavrados, 

Alectoris rufa e Galerida thecklae, associadas aos matos, ou Coturnix coturnix e Cisticola 

juncidis sobretudo associadas às searas (Delgado & Moreira 2000, Leitão et al. 2010).  

 

 

Efeito da “área” - nível intensificação 

De acordo com os cenários propostos por Delgado & Moreira 2000, relativamente aos efeitos 

da intensificação agrícola nas aves estepárias, em que se previa um efeito negativo para as 

populações de Tetrax tetrax e Melanocorypha calandra, este estudo vem a confirmar o efeito 

negativo para a abundância da segunda espécie, tanto na época reprodutora como no inverno. 

No inverno, o efeito do nível de intensificação não se restringiu apenas a esta espécie, as 

espécies estepárias de uma forma geral são afetadas (abundância total de aves estepárias e de 

espécies residentes). A espécie Carduelis carduelis, que depende das áreas agrícolas para se 

alimentar (Telleria et al. 1988), foi também mais frequente nos pousios de São Marcos. 

Para a espécie Tetrax tetrax, apesar do efeito negativo da intensificação agrícola reconhecido 

para a espécie, especialmente na época reprodutora, as diferenças nos níveis de intensificação 

entre estas duas áreas não se devem refletir na qualidade do habitat dos pousios para a 

espécie, uma vez que a estrutura da vegetação não revelou diferenças significativas (Capítulo 

8).  

A espécie Emberiza calandra parece ser favorecida por áreas com algum grau de 

intensificação no inverno e época reprodutora, já que foi significativamente mais abundante 

nos pousios de Entradas. Este facto, parece contrariar os estudos de Brickle et al. (2000) e 

Stoate et al. 2000, que referem que esta espécie é afetada pela intensificação agrícola, (não 

obstante, este efeito dependerá também do grau de intensificação). No inverno, a preferência 

pelos pousios de Entradas poderá estar relacionada com a estrutura da vegetação, mais 



    

 

desenvolvida nesta área. Como referido no Capítulo 8, na época reprodutora não existiram 

diferenças na estrutura da vegetação dos pousios. A preferência por áreas com maior 

diversidade de usos do solo e paisagens menos homogéneas (Sanza et al. 2011), poderá 

ainda/também justificar a preferência desta espécie pelos pousios da área de Entradas (área 

que apresentou uma maior diversidade de usos do solo, Capítulo 3).  

 

Efeito do “ano” 

As variações interanuais na abundância de espécies de aves de campos agrícolas têm sido 

atribuídas às variações de usos do solo, e também explicadas pelas variações climáticas (De 

Juana & Garcia 2005, Morales et al. 2005, Delgado et al. 2009). No presente estudo, as 

variações interanuais na abundância e ocorrência das espécies incidiram sobretudo no 

inverno. Nesta estação, verificou-se, no período de 2001/02 a 2003/04, um padrão geral de 

decréscimo para as aves estepárias, para as espécies residentes (ocorrência de Tetrax tetrax, 

Cisticola juncidis, Carduelis carduelis e Alectoris rufa)- Para a espécie invernante Anthus 

pratensis, verificou-se uma tendência de aumento na frequência de ocorrência. 

Eventualmente, as espécies residentes respondem melhor às alterações de qualidade de 

habitat, dado que a sua abundância no inverno depende do sucesso reprodutivo nas épocas 

anteriores, como constatado para a espécie Tetrax tetrax (Delgado et al. 2009, Capítulo 11). A 

abundância das espécies migradoras invernantes, reflete a qualidade do habitat de nidificação, 

bem como diferenças interanuais associadas às condições climatéricas latitudinais 

(temperatura, precipitação), designadamente, os invernos mais rigorosos no norte da Europa 

poderão determinar um maior número de migradores invernantes para o Sul da Península 

Ibérica (Leitão 2002). 

 

Na época reprodutora verificam-se efeitos diferenciados do ano entre áreas sujeitas a 

diferentes regimes agrícolas, nomeadamente entre os anos de 2003 e 2004, podendo este facto 

estar relacionado com os diferentes parâmetros climatéricos que caracterizaram os anos 

agrícolas em referência, destacando-se a época reprodutora pouco chuvosa em 2004. As 

diferenças interanuais verificaram-se para a ocorrência das espécies Cisticola juncidis e 

Anthus campestris, e abundância de Emberiza calandra. De Juana & Garcia 2005, relacionam 

as flutuações interanuais na época reprodutora com a hipótese de limitação de recursos 

associado à precipitação nos meses precedentes (Janeiro-Abril), afetando principalmente a 

abundância das espécies estepárias e riqueza da comunidade de aves. Neste estudo, constata-

se que esta relação pode ser estabelecida para a abundância de Emberiza calandra. Entre 2002 



    

 

e 2004, a precipitação acumulada no período de Jan-Abril diminuiu (dados da estação 

meteorológica de Castro Verde e São Marcos http://snirh.inag.pt/), tendo existido um declínio 

mais acentuado de 2003 para 2004, e este padrão da precipitação foi semelhante ao padrão de 

variação de abundância para Emberiza calandra entre 2002 e 2004, nas áreas de estudo. 

 

O padrão de ocorrência das espécies Cisticola juncidis e Anthus campestris foi distinto para as 

duas áreas de estudo ao longo dos anos. A baixa ocorrência das espécies nos pousios de São 

Marcos, no ano de 2004, poderá estar relacionado com a a baixa pluviosidade neste ano, mais 

expressiva nesta área. Considerando o período de Janeiro a abril a precipitação acumulada foi 

inferior em São Marcos (115mm) comparativamente a Entradas (154mm) (dados da estação 

metereológica de São Marcos e Castro Verde, respetivamente http://snirh.inag.pt/).  

 

 As variações climáticas entre anos podem refletir-se nas diferenças estruturais da vegetação 

ou na disponibilidade alimentar. Para as áreas consideradas, de acordo com o Capítulo 8, as 

variações na abundância e ocorrência das aves não são explicadas pelas variações na estrutura 

da vegetação, dado que não existiram diferenças significativas entre anos, no entanto, a 

disponibilidade alimentar, poderá ter sofrido variações. O clima, particularmente a 

precipitação, é um importante fator na determinação da abundância de insetos. A precipitação 

reduzida durante a época reprodutora pode condicionar de forma significativa a abundância de 

vários grupos artrópodes em área agrícolas (Frampton et al. 2000). 

 

Efeito “Idade do pousio” 

Os pousios recentes têm sido identificados em diversos estudos como importantes locais de 

alimentação para as espécies granívoras durante o inverno, devido à elevada disponibilidade 

de sementes (e.g. Wilson et al. 1996, Vickery et al. 2004), nomeadamente para Alauda 

arvensis (Gillings & Fuller 2001, Henderson et al. 2004). No entanto, nas áreas de Entradas e 

São Marcos, a variável idade do pousio, no modelo GLM para a espécie, não foi significativa. 

Suárez et al. 2004, salienta que na Península Ibérica, as aves utilizam diferentes tipos de 

substratos pois têm acesso a pousios antigos, a terrenos lavrados, não estando dependentes dos 

pousios recentes como noutras regiões da Europa Central ou Inglaterra onde dominam os 

cultivos de cereal. As espécies granívoras Carduelis carduelis e Melanocorypha calandra 

foram mais frequentes nos pousios antigos, à semelhança do que foi descrito no estudo de 

Moreira et al. 2005a. Pelo contrário, a espécie Cisticola juncidis associada às searas na época 

http://snirh.inag.pt/
http://snirh.inag.pt/


    

 

reprodutora (Delgado & Moreira 2000, Moreira et al. 2007, Leitão et al 2010), foi mais 

frequente nos pousios recentes no inverno. 

 

Na época reprodutora, a abundância de nidificantes foi superior nos pousios recentes, onde a 

espécie Anthus campestris foi também mais frequente. Esta espécie está normalmente 

associada aos terrenos lavrados (Delgado & Moreira 2000, Moreira et al 2007), e depende da 

vegetação mais esparsa e com solo nú disponível que necessitam para nidificar e obter 

alimento, respetivamente (Moreira 1999). Apesar de não existirem diferenças na estrutura da 

vegetação entre pousios recentes e antigos na época reprodutora (Capítulo 8), os pousios 

recentes poderão oferecer uma maior disponibilidade/acessibilidade alimentar no solo 

(Trolliet 2000), devido a uma mobilização do solo mais recente comparativamente aos 

pousios mais antigos, onde o solo se encontra mais compactado. 

 

Efeito “Presença de gado” 

No inverno o efeito da “ presença de gado” nos pousios foi desfavorável para Tetrax tetrax. A 

baixa frequência de ocorrência nos pousios pastoreados poderá ser indicador de má qualidade 

destes, como habitat de refúgio e de alimentação para esta espécie. A baixa vegetação que 

caracteriza os pousios pastoreados durante o inverno (Capítulo 8), aumenta o risco de 

predação, enquanto as plantas verdes, que constituem o principal recurso para a espécie nesta 

época, tornam-se escassas devido ao seu consumo pelo gado (estando mais disponíveis nos 

pousios não pastoreados) (Silva et al. 2004).  

No entanto, os pousios pastoreados poderão favorecer a ocorrência de algumas espécies que 

se alimentam de invertebrados, como Bubulcus ibis e Anthus campestris, na época 

reprodutora. A vegetação mais baixa e uma maior acessibilidade aos invertebrados do solo 

e/ou associados aos dejetos do gado (e.g. coprófagos), poderão favorecer a ocorrência destas 

espécies (Leitão 1993, Vickery et al. 1999).  

No capítulo anterior constatou-se que as características estruturais da vegetação nos pousios 

na época reprodutora não diferiram entre áreas/anos e idade do pousio. As diferenças na 

abundância e ocorrência das espécies que responderam a estas variáveis, não devem por isso, 

estar relacionadas com as características estruturais da vegetação, mas possivelmente 

associada à disponibilidade de recursos alimentares e estratégias reprodutoras e de 

antipredação.  

 



    

 

O ajuste dos modelos aos dados foi, na maioria dos casos baixo, dado que variância explicada 

pelo valor de R
2
 para os modelos de abundância das espécies foi baixa (R

2
<0.15), exceto para 

o modelo da espécie Melanocorypha calandra (0.17-0.18) no inverno e época reprodutora. 

Para os modelos de ocorrência, a percentagem de “deviance” explicada pelos modelos foi 

baixa, exceto para Carduelis carduelis (18.1%) no inverno, e Anthus campestris (24%) na 

época reprodutora. A baixa variabilidade explicada nos modelos GLM, poderá estar 

relacionada com variáveis não consideradas na análise, nomeadamente relacionadas com 

efeitos à escala da paisagem, dada as diferenças no nível de intensificação entre áreas, que se 

refletiram a nível da estrutura e composição da paisagem (Capítulo 3). 



    

 

 



    

 

CAPITULO 10. ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES NOS POUSIOS – EFEITOS 

DA GESTÃO DA PARCELA E DA COMPOSIÇÃO DA PAISAGEM   
 

10.1.Introdução 

A intensificação agrícola está normalmente associada à redução da diversidade da paisagem, 

traduzida pela ausência de áreas cultivadas intercaladas por áreas de pousio e diminuição da 

heterogeneidade na estrutura da vegetação dentro da parcela (Fuller 2000, Wolff 2005). Não 

obstante, podem ocorrer situações em que a extensificação agrícola esteja associada a uma 

diminuição da diversidade da paisagem. Em Portugal, as áreas de estepe cerealífera, baseadas 

no sistema extensivo de rotação cereal-pousio, correspondem a áreas de baixa diversidade ao 

nível da paisagem (Silva 2010, Moreira et al. subm., Capítulo 3). De forma a minimizar os 

impactos da intensificação na conservação das aves é fundamental determinar as 

condicionantes de habitat a operar a diferentes escalas temporais e espaciais (e.g. Batáry et al. 

2007, Cuevas et al. 2008). A maior parte dos estudos têm sido desenvolvidos à escala local, 

sendo raros os trabalhos que abordem simultaneamente os fatores que condicionam a 

comunidade de aves a diferentes escalas (e.g. Moreira et al. 2005, Batáry et al. 2007), e em 

particular os que consideram as variações sazonais (e.g. Morgado et al. 2010). No entanto, 

estes estudos não incidem em usos do solo específicos (e.g. pousios), e não avaliam as 

variações estacionais da comunidade de aves. Por outro lado, a avaliação relativa das 

variáveis ambientais a diferentes escalas, ao longo de um gradiente de intensificação, é outro 

dos aspetos não estudados. Nos capítulos anteriores desta secção, o estudo do efeito da 

intensificação agrícola centrou-se na resposta da comunidade de aves dos pousios à 

intensificação agrícola a nível da parcela. O presente capítulo centra-se também na 

comunidade de aves dos pousios, mas integra simultaneamente os efeitos da intensificação 

agrícola à escala local (parcela de pousio) e à escala da paisagem (envolvente paisagística da 

parcela), com vista: i) à identificação das variáveis explicativas que determinam a estrutura 

das comunidades nos pousios em cada área, ii) à avaliação das diferenças sazonais da 

importância das variáveis explicativas; e iii) à identificação da importância relativa das 

variáveis da parcela e da paisagem em áreas com diferente nível de intensificação agrícola. 

 

 



    

 

10.2.Métodos 

 

10.2.1. Área de estudo 

Na região do Baixo Alentejo, foram definidas duas áreas de estudo localizadas na Zona de 

Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde, designadas por São Marcos e Entradas (ver 

detalhes no Capítulo 2). As duas áreas de estudo encontram-se sujeitas a práticas agrícolas 

extensivas, ainda que difiram no grau de intensificação. Especificamente, as áreas de estudo 

consideradas distinguem-se pelo facto de a superfície ocupada por cereal e aptidão agrícola 

dos solos ser superior na área de Entradas (Capítulo 3). 

 

10.2.2. Caracterização da comunidade de aves 

Tendo em vista a caracterização da comunidade de aves foram definidos transectos lineares de 

250m sem limite de distância, em parcelas de pousio. A estratégia de amostragem baseou-se 

na caracterização sazonal e interanual, tendo sido realizada no inverno e época reprodutora de 

três ciclos agrícolas anuais, entre 2001/2002 e 2003/2004. Em cada área de estudo, foram 

estabelecidos aleatoriamente 20 transectos lineares em parcelas de pousio, definidos 

anualmente no início do inverno (ver detalhes Capítulo 2).  

 

10.2.3. Variáveis explicativas 

Foram considerados dois grupos de variáveis explicativas que influenciam a comunidade de 

aves: parcela e paisagem. Neste contexto, foram selecionadas oito variáveis à escala da 

parcela, que refletiram a gestão agrícola e a estrutura da vegetação nos pousios. À escala da 

paisagem foram definidas nove variáveis que refletem a composição e diversidade da 

paisagem, bem como fatores de perturbação associados à existência de estruturas humanas na 

paisagem (Tabela 10.1.). A seleção das variáveis foi baseada em estudos anteriores efetuados 

na região (Moreira et al. 2005, Morgado et al. 2010).  



    

 

Tabela 10.1.Variáveis da parcela e da paisagem consideradas para caracterizar os pousios, no inverno e época 

reprodutora para as áreas de estudo de São Marcos e Entradas. São apresentados os códigos das variáveis 

utilizadas na análise de redundância (RDA), e respetivas unidades. * variáveis nominais codificadas com 0/1 

“dummy”. 

Variáveis Descrição (Transformação dos dados) 

(códigos das variáveis)  

I- PARCELA  

Pousios recentes (PPREC) 
Pousios que foram ceifados no ciclo agrícola anterior (pousios de 

primeiro ano)* 

Pousio antigos (PPLONG) Pousios com dois ou mais anos desde a ceifa* 

Presença de gado bovino (BOV) Presença de gado bovino na parcela* 

Presença de gado ovino (OV) Presença de gado ovino na parcela* 

Presença de árvores (PARVORE) Presença de árvores (eucaliptos, azinheiras ou oliveiras) na parcela* 

Presença de matos (PMATO) Presença de manchas de matos na parcela* 

Estrutura da vegetação (PC_VEG) 
Fatores da PCA realizadas a partir das variáveis originais de estrutura 

da vegetação: (transformação linear 

II- PAISAGEM  

Cobertura de pousios recentes (PREC) 
Percentagem da área ocupada por pousios de primeiro ano no” buffer” 

de 500m (transformação angular) 

Cobertura de pousios antigos (PLONG) 
Percentagem da área ocupada por pousios com dois ou mais anos no 

“buffer” de 500m (transformação angular) 

Cobertura de searas 

(SE) 

Percentagem da área ocupada pelas searas no” buffer” de 500m 

(transformação angular) 

Cobertura de leguminosas e lavrados 

(LAV/LLEG) 

Percentagem da área ocupada pelos terrenos lavrados e/ou leguminosas 

no buffer de 500m (transformação angular) 

Cobertura de culturas permanentes e 

floresta 

(FLOCP) 

Percentagem da área de culturas permanentes (olival e vinha), 

floresta/florestações (montado de azinho e floresta de produção, Pinhal, 

eucaliptal) no buffer de 500m (transformação angular) 

Distância mínima áreas artificiais 

(DCASA) 

Distância mínima a habitações/estruturas agrícolas e povoações (km) 

(transformação logarítmica) 

Distância mínima às estradas 

(DESTRADA) 

Distância mínima às estradas alcatroadas (km) (transformação 

logarítmica) 

Dimensão da parcela (AREA) Área da parcela (ha) (transformação logarítmica) 

Número de usos do solo (NUSOS) Número de usos do solo no buffer de 500m (transformação logarítmica) 

 

Relativamente às variáveis da parcela, foram definidas variáveis nominais (dummy) 

associadas à idade do pousio (PREC/PLONG), presença de gado ovino ou bovino (OV/BOV), 

e presença de manchas de matos (PMATO) ou de árvores dispersas (PARVORE) na parcela 

(Tabela 10.1.). A presença de gado em cada transecto foi registada através da sua ocorrência 

em pelo menos uma visita mensal, das três visitas realizadas por época. Para caracterizar a 

estrutura da vegetação foram consideradas as variáveis de altura da vegetação, percentagem 

de cobertura de solo e densidade foliar horizontal da vegetação (ver Capítulo 2). A 



    

 

caracterização da estrutura da vegetação, no inverno e época reprodutora foi realizada em 

janeiro e em abril, respetivamente. 

Ao nível da paisagem, foram caracterizados os usos do solo no raio de 500m (“buffer”) a 

partir do centróide do transecto (Figura 10.1.). Este raio permitiu abranger os diferentes usos 

do solo existentes (Guerrero et al. 2011). Esta caracterização foi efetuada no inverno e época 

reprodutora, em janeiro e em abril, respetivamente. A informação recolhida foi incorporada 

num Sistema de Informação Geográfica, utilizando o programa ARCGIS (versão 9.3). Foi 

calculado o número de diferentes usos do solo no “buffer”, e foram considerados os fatores de 

perturbação: as distâncias mínimas às áreas artificiais e estradas alcatroadas.  

   

 

Figura 10.1..a) Localização dos “buffers” de 500m na área de São Marcos e Entradas, no inverno de 2003; b) 

Exemplificação de um dos transectos lineares de 250m (linha a vermelho), e buffer de 500m (a preto) a partir do 

centróide do transecto (ponto preto). 

 

10.2.4. Análise de dados 

A abundância em cada contagem foi expressa em nº de aves/km. Para cada transecto foi 

considerado o valor médio de abundância das três contagens realizadas (no inverno), e o valor 

máximo (na época reprodutora). Às abundâncias das espécies de aves (aves/km) foi aplicada a 

transformação logarítmica log10 (x+1), de forma a cumprir o pressuposto de normalidade 

(Borcard et al. 2011). Para as variáveis explicativas expressas como proporções foi aplicada a 

transformação angular arcsen√x (Legendre & Legendre 1998, Legendre & Gallagher 2001). 

Devido à elevada correlação entre as variáveis da estrutura da vegetação, foi realizada para 

a) b) 



    

 

cada área de estudo e época do ano, a análise de componentes principais (PCA) de forma a 

sumarizar a informação redundante. Foi aplicada a transformação linear aos fatores da PCA, 

somando o valor mínimo e dividindo pelo valor máximo a todos os valores, para que a 

variável resultante variasse entre 0 e 1. 

O método de ordenação DCA  (Detrended Correspondence Analysis) foi utilizado para 

analisar a informação sobre a estrutura (baseada em valores de abundância) das comunidades 

de aves, de cada uma das áreas, São Marcos e Entradas, excluindo as espécies raras (definidas 

como as presentes em menos de 10% dos transectos), no inverno e época reprodutora. Os 

resultados da DCA permitem determinar o método de ordenação mais adequado para análise 

dos dados (Ter Braak & Smilauer 1998). No caso dos dados analisados, o valor obtido do 

comprimento de gradiente do primeiro eixo da DCA foi inferior a 2 (DCA1< 2SD), para cada 

uma das áreas de estudo, o que resultou na seleção da análise de redundância (RDA) como 

método de ordenação (Ter Braak & Smilauer 1998). A análise de redundância (RDA; Ter 

Braak & Smilauer 1998) foi utilizada para avaliar a importância das variáveis explicativas da 

parcela e da paisagem de cada uma das áreas, sobre as comunidades de aves. No modelo, 

incluíram-se apenas as variáveis com significância estatística, tendo esta sido avaliada através 

do teste de permutação de Monte Carlo (Ter Braak & Verdonschot 1995). O teste de Monte 

Carlo permite avaliar a significância da relação entre os dados de abundância de aves 

(variável resposta) e as variáveis explicativas. Foram consideradas como variáveis 

significativas as que apresentaram valor de significância p<0.1 na RDA. 

A técnica de partição de variâncias, proposta por Borcard et al. (1992), foi utilizada para 

quantificar a variação explicada isoladamente por cada um dos grupos de variáveis 

explicativas (parcela e paisagem) e a variação partilhada entre elas. Nesta análise foram 

incluídas apenas as variáveis significativas na RDA. Foram realizadas RDA parciais que 

permitiram separar os efeitos das duas componentes consideradas, estimando a variância pura 

explicada por cada componente (parcela/paisagem). A variância partilhada por ambas as 

componentes, foi calculada através da diferença entre a soma das variâncias das RDA parciais 

com uma RDA global. A variação interanual foi controlada, considerando a variável ano 

como covariável nos modelos da RDA. As análises da RDA foram realizadas individualmente 

para cada área de estudo. À semelhança da análise DCA, não foram consideradas as espécies 

raras nas análises, excluindo assim as espécies que ocorreram em menos de 10% dos 

transectos. As análises multivariadas foram realizadas utilizando software CANOCO 4.5 (Ter 

Braak & Smilauer 1998). 



    

 

 

10.3. Resultados 

 

10.3.1. Características gerais das variáveis explicativas  

Na Tabela 10.2. são apresentados os valores médios das variáveis da parcela e da paisagem, 

nos pousios amostrados. Verifica-se que, para ambas as áreas, os pousios recentes e antigos, 

(como seria previsível) e as searas são os habitats dominantes. A área de Entradas foi a que 

apresentou, em média, um maior número de usos do solo no “buffer”. A dimensão média das 

parcelas analisadas foi superior em São Marcos (ca. 70ha) comparativamente a Entradas (ca. 

40ha). A frequência de manchas de mato nas parcelas do pousio analisadas foi superior na 

área de São Marcos (aprox. 40%) comparativamente às parcelas de Entradas (aprox. 25%). A 

frequência da presença de árvores atingiu 20% das parcelas, e na sua maioria consistiam em 

árvores isoladas ou no limite da parcela. Relativamente à estrutura da vegetação no inverno, a 

altura média nos pousios variou entre 10cm (São Marcos) e 12cm (Entradas), e a percentagem 

de cobertura média da vegetação variou entre 85-88% (Tabela 10.2.). A densidade foliar da 

vegetação foi baixa nas classes de altura superiores a 12.5cm (< 5%, Tabela 10.1., ver 

detalhes Capítulo 8). Na época reprodutora verificou-se que a altura média dos pousios é 

superior, variando entre 24cm nos pousios de São Marcos e 28cm nos pousios de Entradas. A 

percentagem de cobertura média da vegetação variou entre 78-84%. A densidade foliar 

horizontal foi baixa nas classes de altura superiores a 25cm (<15%) (Tabela 10.2, ver detalhes 

Capítulo 8). Os locais amostrados distanciaram-se das casas, em média, 1.6km e 0.7km, 

respetivamente em São Marcos e Entradas; quanto às estradas, esta distância foi de 1.2 km na 

área de São Marcos e 1.8 km na área de Entradas.  



    

 

Tabela 10.2. Valores médios e respetivos erros-padrão das variáveis da parcela e da paisagem consideradas para 

caracterizar os pousios, no inverno e época reprodutora para as áreas de estudo de São Marcos e Entradas. São 

apresentados os códigos das variáveis utilizadas na análise de redundância (RDA), e respetivas unidades (n- 

número de transectos realizados). 

 

Variáveis Inverno Época reprodutora 

(códigos das variáveis) SM ENT SM ENT 

I- PARCELA (n=60) (n=57) (n=58) (n=58) 

Pousios recentes (PPREC) 38.3 45.6 43.1 44.8 

Pousio antigos (PPLONG) 61.6 54.4 56.9 55.2 

Presença de gado bovino (BOV) 3.3 17.5 20.7 41.3 

Presença de gado ovino (OV) 21.6 15.7 24.1 10.3 

Presença de árvores (PARVORE) 20 15.7 18.9 17.2 

Presença de matos (PMATO) 43.3 26.3 39.6 24.1 

Densidade foliar (0-12.5cm) (%) 20.0 (1.6) 24.1 (2.2) 55.0 (3.5) 57.2 (3.9) 

Densidade foliar (12.5-25cm) (%) 2.9 (0.4) 4.0 (0.6) 25.7 (2.9) 30.9 (3.7) 

Densidade foliar (25-37.5cm) (%) 0.5(0.1) 0.8 (0.2) 9.8(1.8) 14.3 (2.5) 

Densidade foliar (37.5-50cm) (%) 0.1(0.0) 0.1 (0.1) 2.7(0.6) 5.1 (1.2) 

Densidade foliar (50-62.5cm) (%) - - 0.7(0.2) 1.5 (0.4) 

Densidade foliar (62.5-75cm) (%) - - 0.2 (0.1) 0.5 (0.1) 

Densidade foliar (75-87.5cm) (%) - - 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 

 Densidade foliar (87.5-100cm) (%) - - - 0.1 (0.0) 

Altura da vegetação (cm) 10.5 (0.6) 12.2(0.7) 24.7 (1.4) 28.0 (2.2) 

Percentagem da cobertura da vegetação (%) 85.9 (1.3) 88.3 (1.2) 77.7 (2.2) 83.9 (1.8) 

II- PAISAGEM     

Cobertura de pousios recentes (PREC) % 26.4(3.3) 28.7 (3.9) 19.7 (3.2) 30.8 (3.8) 

Cobertura de pousios antigos (PLONG) % 59.1(4.0) 49.0 (3.6) 61.9 (4.0) 38.3 (3.7) 

Cobertura de searas (SE) % 12.8(1.9) 17.1 (2.3) 12.5 (1.8) 21.6 (2.8) 

Cobertura de leguminosas e lavrados (LAV/LLEG) % 1.0 (0.3) 3.0 (0.9) 5.3 (1.4) 7.4 (1.5) 

Cobertura de culturas permanentes e floresta (FLOCP) % 0.8 (0.2) 1. 6 (0.6) 0.6 (0.4) 1.4 (0.5) 

Distância mínima áreas artificiais (DCASA) % 1.6 (0.1) 0.7 (0.0) 1.0 (0.0) 0.7 (0.0) 

Distância mínima às estradas (DESTRADA) % 1.2 (0.1) 1.9 (0.1) 1.3 (0.1) 1.7 (0.1) 

Dimensão da parcela (AREA) há 69.0 (8.2) 41.3 (3.0) 69.1 (8.4) 38.4 (2.9) 

Número de usos do solo (NUSOS) 2.6 (0.1) 3.0 (0.1) 2.7 (0.1) 3.3 (0.1) 

 

 

10.3.2. Descrição geral da composição da comunidade de aves dos pousios 

No inverno, as espécies mais abundantes nos pousios foram as invernantes Anthus pratensis, 

Alauda arvensis, Pluvialis apricaria e Vanellus vanellus e as residentes Carduelis carduelis, 

Emberiza calandra e Melanocorypha calandra. As duas últimas espécies foram também mais 

abundantes na época reprodutora, conjuntamente com Tetrax tetrax e Bubulcus ibis. A 

composição e abundância da comunidade de aves analisada na RDA para cada área são 

apresentadas na Tabela 10.3.  



    

 

Tabela10.3. Abundância média (nº aves/km) das espécies com frequência de ocorrência superior a 

10% nos transectos lineares realizados nos pousios de São Marcos e Entradas, no inverno e época 

reprodutora, no período de 2001/02 a 2003/04. Os códigos apresentados dizem respeito às espécies 

incluídas na análise multivariada de redundância (RDA). ( -), espécies não incluídas na análise. (n – 

corresponde ao número de transectos realizados) 

  Inverno  Época reprodutora   

Nome científico Códigos São Marcos  

(n=60) 

Entradas 

(n=57) 

São Marcos 

(n=58) 

Entradas  

(n=58) 

  Média SE Média SE média SE média SE 

Anthus campestris Acamp - - - - 0.4 0.2 1.0 0.2 

Anthus pratensis Aprat 22.8 2.8 19.7 2.4 - - - - 

Alauda arvensis Aarve 37.5 5.2 26.7 3.4 - - - - 

Alectoris rufa Arufa 0.4 0.2 0.3 0.1 1.7 0.6 2.3 1.4 

Athene noctua Anoct 0.1 0.04 0.1 0.04 0.6 0.2 0.4 0.2 

Bubulcus íbis Bibis 0.04 0.04 2.2 1.3 2.1 0.9 15.2 6.4 

Burhinus oedicnemus Boedi - - - - 0.8 0.2 0.9 0.3 

Calandrella brachydactyla Cbrac - - - - 0.8 0.3 0.6 0.2 

Carduelis cannabina Acann 4.5 1.8 3.3 1.7 - - - - 

Carduelis carduelis Ccard 18.2 3.7 7.0 2.3 - - - - 

Ciconia ciconia Ccico 0.4 0.3 0.3 0.2 3.5 0.9 1.7 0.5 

Cisticola juncidis Cjunc 0.3 0.1 0.5 0.1 2.4 0.4 3.8 0.5 

Coturnix coturnix Ccotu - - - - 2.3 0.3 3.3 0.5 

Emberiza calandra Mical 12.4 2.3 16.7 2.8 18.9 2.1 25.4 4.8 

Galerida spp. Gale 0.9 0.3 1.1 0.2 2.9 0.6 3.8 0.6 

Lanius meridionalis Lmeri 0.3 0.1 0.1 0.06 0.9 0.3 0.7 0.2 

Melanocorypha calandra Mecal 19.3 3.9 5.8 1.6 29.2 3.0 15.7 2.5 

Motacilla alba Malba 1.4 0.3 1.0 0.2 - - - - 

Pluvialis apricaria Papri 27.7 11.4 26.3 7.2 - - - - 

Pterocles orientalis Porie 1.1 0.8 - - 1,4 0,5 - - 

Saxicola Torquata Storq 0.3 0.1 0.1 0.1 - - 0.7 0.3 

Sturnus unicolor Sunic 0.9 0.8 1.8 1.3 - - - - 

Tetrax tetrax Ttetr 3.0 1.2 3.3 1.6 15.6 2.3 15.9 3.8 

Upupa epops Uepop - - - - 1.1 0.3 0.8 0.2 

Vanellus vanellus Vvane 13.3 2.5 27.3 4.9 - - - - 

 



    

 

10.3.3. Os efeitos à escala da parcela e paisagem na estrutura das comunidades no 

inverno 

Na Figura 10.2. são apresentados os diagramas de ordenação (RDA1/RDA2) relativos à 

comunidade de aves no inverno, para as variáveis significativas das componentes da parcela e 

paisagem, nos pousios de São Marcos e Entradas (Tabela 10.4). 

 

 

Tabela 10.4.  Apresentação das variáveis significativas da análise de redundância (RDA) para a 

componente da parcela e da paisagem no inverno (a cinzento, nível de significância ** p <  0.01, * 

p<0.05, (.) p<0.1), nos pousios de São Marcos e Entradas.  

 Variáveis (códigos das variáveis) São Marcos Entradas 

P
A

R
C

E
L

A
 

Pousios antigos (PPLONG) F=2.35* F=2.24* 

Pousios recentes (PPREC)   

Presença de gado ovino (OV)  F=1.81(.) 

Presença de gado bovino (BOV)  F=1.95* 

Presença de árvores (PARVORE)   

Presença de matos (PMATO) F=2.30*  

Estrutura da vegetação (PC1VEG) F=2.43*  

Estrutura da vegetação(PC2VEG) - F=4.34** 

P
A

IS
A

G
E

M
 

Cobertura de pousios recentes (PREC) F=1.66 (.)  

Cobertura de pousios antigos (PLONG)  F=3.31** 

Cobertura de searas (SE)   

Cobertura de lavrados e leguminosas (LAV/LLEG)   

Cobertura de floresta/ e culturas permanentes (FLOCP)  F=2.02 (.) 

Distância mínima áreas artificiais (DCASA) F=1.9*  

Distância mínima às estradas (DESTRADA) F=3.71** F=4.06** 

Dimensão da parcela (AREA)   

Número de usos do solo (NUSOS)   

 
 
 

Efeitos da parcela 

Nos modelos RDAparcela para Entradas e São Marcos, foram simultaneamente significativas as 

variáveis relativas à estrutura da vegetação (PC1VEG/PC2VG) e as parcelas de pousios 

antigos (PPLONG). Nos modelos RDApaisagem as variáveis distância mínima às estradas 

(DESTRADA), e a cobertura de pousios (PREC/PLONG) na envolvente da parcela, foram 

significativas nos modelos para São Marcos e Entradas. 

Nos modelos RDAparcela de São Marcos, as variáveis pousios antigos e de estrutura da 

vegetação apresentaram valores de correlação superiores no eixo 1 (RDA1/PLONG, -0.41; 



    

 

RDA1/PC1VEG, 0.36), representando o contraste entre os pousios antigos e com vegetação 

mais baixa e menos densa entre as classes de altura entre 0-37.5cm (PC1VEG; Anexo D.1), 

aos quais esteve associado um aumento de abundância da maioria das espécies de aves, e 

onde foram mais abundantes Vanellus vanellus (Vvane), Pluvialis apricaria (Papri) e 

Carduelis carduelis (Ccard); e os pousios mais altos e densos, onde Emberiza calandra 

(Mical) e Cisticola juncidis (Cjunc) foram mais abundantes. O segundo eixo representou os 

pousios com manchas de mato, expresso por valores de correlação da variável PMATO 

(0.62), superiores neste eixo. As espécies Galerida spp. (Galer), Alectoris rufa (Arufa), 

Anthus pratensis (Aprat), Vanellus vanellus (Vvane) foram mais abundantes na presença de 

manchas de matos nos pousios. As espécies mais abundantes nos pousios sem manchas de 

matos, foram Tetrax tetrax (Ttetr), Carduelis cannabina (Acann) e Pluvialis apricaria 

(Papri). 

No modelo RDAparcela para Entradas, o eixo 1 representou o contraste dos pousios antigos 

(RDA1/PPLONG: -0.32), pastoreados por gado ovino (RDA1/OV:-0.28), com a vegetação 

menos desenvolvida, i.e. mais baixa, com menor cobertura da vegetação e menor densidade 

foliar horizontal nas classes de altura entre 0-25cm (RDA1/PC2VEG:0.47; Anexo D.1). Os 

maiores valores de abundância das espécies Tetrax tetrax (Ttetr) e Cisticola juncidis (Cjunc) 

estão associados a pousios com estrutura da vegetação mais desenvolvida (PCA2VEG). Por 

outro lado, a existência de pousios antigos (PPLONG), pastoreados por gado ovino (OV) e 

menos desenvolvidos foi associado à abundância da maioria das espécies, particularmente, de 

Vanellus vanellus (Vvane) e Pluvialis apricaria (Papri). O eixo 2 (RDA2) refletiu um 

gradiente relacionado com a presença de gado ovino e bovino, expresso pelos respetivos 

valores de correlação (RDA2/OV: -0.20; RDA2/BOV: 0.45). As espécies Emberiza calandra 

(Mical), Alauda arvensis (Aarve), Anthus pratensis (Aprat) e Pluvialis apricaria (Papri) 

foram abundantes nos pousios com presença de gado ovino. Os maiores valores de 

abundância da espécie Melanocorypha calandra (Mecal) foram observados em pousios com 

gado bovino.  

 



    

 

Efeito da paisagem 

No que diz respeito ao modelo RDApaisagem, de São Marcos, o eixo 1 refletiu o gradiente dos 

pousios mais distanciados das estradas (RDA1/DESTRADA:-0.62), estando esta variável 

positivamente correlacionada com abundâncias superiores de Melanocorypha calandra 

(Mecal). Por outro lado, a abundância de espécies como Emberiza calandra, Sturnus unicolor 

(Sunic) e Galerida spp. (Galer), parece beneficiar com a proximidade às estradas. O eixo 2 

(RDA2) reflete um gradiente de pousios mais distanciados das casas (RDA2/DCASA: -0.42) 

com maior cobertura de pousios recentes na envolvente (RDA2/PREC: -0.35), onde a espécie 

Cisticola juncidis (Cjunc) foi mais abundante. As espécies Galerida spp. (Galer), Sturnus 

unicolor (Sunic), Carduelis carduelis (Ccard) e Vanellus vanellus (Vvane) foram mais 

abundantes nos pousios mais próximos das casas e com menor cobertura de pousios recentes 

na envolvente da parcela.  

Em Entradas, o eixo 1 do modelo RDApaisagem é reflexo de um gradiente relacionado com a 

diminuição da cobertura de pousios antigos na envolvente (RDA1/PLONG: -0.42), e com o 

aumento da distância dos pousios à estrada (RDA1/DESTRADA: 0.44), relacionado com os 

maiores valores de abundância das espécies Emberiza calandra (Mical), Tetrax tetrax (Ttetr) 

e Alectoris rufa (Arufa), e diminuição da abundância das espécies Vanellus vanellus (Vane) e 

Pluvialis apricaria (Papri). O eixo 2 representou o gradiente de aumento da cobertura de 

floresta/culturas permanentes (RDA2/FLOCP: 0.42), gradiente este associado ao aumento da 

abundância da espécie Carduelis cannabina (Acann), e diminuição das espécies 

Melanocorypha calandra (Mecal) e Alectoris rufa (Arufa). 

 



    

 

 
 

Modelos RDA PARCELA Modelos RDA PAISAGEM 

S
Ã

O
 M

A
R

C
O

S
 

  

E
N

T
R

A
D

A
S

 

  

Figura 10.2. Diagramas de ordenação (RDA1/RDA2) relativos às comunidades de aves dos pousios 

no inverno, para os modelos RDA da Parcela (RDA parcela) e Paisagem (RDApaisagem), para as áreas de 

São Marcos e Entradas. As setas e triângulos vermelhos representam as variáveis explicativas 

quantitativas e nominais, respetivamente (ver códigos Tabela 10.1). As setas azuis representam as 

espécies de aves (ver códigos Tabela 10.3.).  



    

 

Época reprodutora 

Na Figura 10.3. são apresentados os diagramas de ordenação (RDA1/RDA2) da resposta da 

comunidade de aves na época reprodutora, para as variáveis significativas das componentes 

da parcela e paisagem, nos pousios de São Marcos e Entradas (Tabela 10.5.). Nos modelos 

RDA foram simultaneamente significativas, para os pousios de Entradas e São Marcos, as 

variáveis de presença de manchas de mato (PMATO), estrutura da vegetação (PC1VEG), 

presença de gado (OV/BOV), cobertura de pousios antigos na envolvente da parcela 

(PLONG) e os fatores de perturbação (DCASA/DESTRADA). 

 

Tabela10.5. Apresentação das variáveis significativas da análise de redundância (RDA), para a 

componente da parcela e da paisagem na época reprodutora (a cinzento, nível de significância ** 

p<0.01, * p<0.05, (.) p<0.1), na área de São Marcos  e Entradas.  

 Variáveis (códigos) São Marcos Entradas 

I-
 P

A
R

C
E

L
A

 

Pousios antigos (PPLONG)   

Pousios recentes (PPREC)   

Presença de gado ovino (OV)  F=2.52* 

Presença de gado bovino (BOV) F=2.35**  

Presença de árvores (PARVORE)   

Presença de matos (PMATO) F=2.87** F=2.55* 

Estrutura da vegetação (PC1VEG) F=1.62 (.) F=2.63* 

Estrutura da vegetação (PC2VEG)   

II
- 

P
A

IS
A

G
E

M
 

Cobertura de pousios curta duração (PREC)   

Cobertura de pousios de longa duração (PLONG) F=1.71* F=1.74 () 

Cobertura de searas (SE)   

Cobertura de leguminosas e lavrados (LLEG) F=2.19**  

Cobertura de culturas permanentes e floresta 

(FLOCP)  

 F=2.48* 

Distância mínima áreas artificiais (DCASA) F=1.83* F=1.80* 

Distância mínima às estradas (DESTRADA)  F=1.67*  

Dimensão da parcela (AREA)  F=1.88* 

Número de usos do solo (NUSOS)   

 

Efeitos da parcela 

No modelo RDA parcela para os pousios de São Marcos, o eixo 1 retratou os pousios com 

presença de manchas de mato, expresso pelo valor de correlação da variável PMATO (0.61) 

superior neste eixo, estando estas áreas correlacionadas com as maiores abundâncias 

registadas para as espécies Upupa epops (Uepop), Alectoris rufa (Arufa), Lanius meridionalis 



    

 

(Lmerid), Burhinus oedicnemus (Boedi) e Galerida spp. (Galer). As variáveis da estrutura da 

vegetação e presença de gado bovino, correlacionam-se com o eixo 2 (RDA2/PC1VEG: 0.24; 

RDA2/BOV, 0.53). Este eixo traduziu um gradiente entre pousios com a vegetação menos 

desenvolvida, i.e. vegetação mais baixa, menor cobertura da vegetação e menor densidade 

foliar horizontal entre as classes de altura 0-50cm (PC1VEG, Anexo D.2), aos quais estão 

associadas as espécies Pterocles orientalis (Porie) e Calandrella brachydactyla (Cbrac); e 

pousios com gado bovino, com vegetação mais alta e densa, aos quais estiveram associadas 

abundâncias elevadas das espécies Bubulcus íbis (Bibis), Ciconia ciconia (Ccico), Coturnix 

coturnix (Ccotu) e Emberiza calandra (Mical).  

O eixo 1 para o modelo RDA parcela de Entradas, refletiu um gradiente relacionado com a 

estrutura dos pousios e com presença de gado ovino (expresso pelos valores de correlação 

superiores, PC1VEG, -0.41; OV, 0.32). A vegetação menos desenvolvida, i.e. mais baixa, e 

menor densidade foliar horizontal entre as classes de altura 0-62.5cm, com presença de gado 

ovino, beneficiou a abundância das espécies Bubulcus íbis (Bibis) e Melanocorypha calandra 

(Mecal). Nos pousios com vegetação mais desenvolvida foram abundantes as espécies 

Cisticola juncidis (Cjunc), Saxicola Torquata (Storq) e Emberiza calandra (Mical). 

Relativamente ao eixo 2, este foi dominado pela presença de manchas de mato, expresso pelo 

valor de correlação da variável PMATO (-0.41) superior neste eixo. A abundância da espécie 

Tetrax tetrax (Ttetr) foi beneficiada pela existência de manchas de mato nos pousios.  

 

Efeitos da paisagem 

As variáveis distância mínima às casas (DCASA), cobertura dos pousios antigos (PLONG) e 

lavrados/leguminosas (LLEG) na envolvente da parcela, definem o eixo 1 nos modelos RDA 

paisagem, de São Marcos (RDA1/DCASA, -0.34; RDA1/LLEG, 0.48; RDA1/PLONG, 0.21), e 

expressam um gradiente entre os pousios mais distantes das casas, com menor cobertura de 

lavrados/leguminosas e pousios antigos, onde as espécies Coturnix coturnix (Ccotu), Tetrax 

tetrax (Ttetr) e Bubulcus íbis (Bibis) foram mais abundantes. Nos pousios mais próximos de 

casas e com maior cobertura de lavrados/leguminosas e pousios antigos na envolvente da 

parcela, foram as mais abundantes as espécies Calandrella brachydactyla (Cbrac) e Pterocles 

orientalis (Porie). Por outro lado, o eixo 2 refletiu um gradiente relacionado com distância 

mínima às casas (RDA2/DCASA: -0.33) e estradas (RDA2/DESTRADA: 0.42), e cobertura 

dos pousios antigos na envolvente da parcela (RDA2/PLONG, 0.22). As espécies 



    

 

Melanocorpha calandra (Mecal), Lanius meridionalis (Lmeri) e Athene noctua (Anoct) foram 

mais abundantes nos pousios mais distantes das casas e estradas e com maior cobertura de 

pousios antigos. Nos pousios mais próximos das casas e estradas, e com menor cobertura de 

pousios antigos na envolvente, foram mais abundantes as espécies Galerida spp. (Galer), 

Emberiza calandra (Mical). 

No modelo RDApaisagem para Entradas, o eixo 1 esteve correlacionado com as variáveis 

distância mínima às casas (RDA1/DCASA: -0.26), cobertura de floresta/culturas permanentes 

na envolvente (RDA1/FLOCP: -0.41), e dimensão da parcela (RDA1/AREA: -0.32). A 

espécie Melanocorypha calandra (Mecal) foi mais abundante nas parcelas com maiores 

dimensões, com menor cobertura de florestações/culturas permanentes na envolvente da 

parcela, e mais distanciadas de casas. Nos pousios de pequenas dimensões, próximos de casas 

e com maior cobertura de floresta/culturas permanentes na envolvente da parcela foram mais 

abundantes as espécies Upupa epops (Uepop), Coturnix coturnix (Ccotu), Galerida spp. 

(Galer), Saxicola Torquata (Storq). O eixo 2, esteve correlacionado com as variáveis distância 

mínima às casas (RDA2/DCASA:-0.27), cobertura de pousios antigos na envolvente 

(RDA2/PLONG:-0.36) e dimensão da parcela (RDA2/AREA:-0.34), representando o 

contraste dos pousios de pequena dimensão próximos de casas, com maior cobertura de 

pousios antigos na envolvente, em que as espécies Emberiza calandra (Mical), Cisticola 

juncidis (Cjunc), Galerida spp. (Galer) foram mais abundantes, e os pousios de maiores 

dimensões e mais distantes de casas, com menor cobertura de pousios antigos na envolvente 

da parcela, em que as espécies Calandrella brachydactyla (Cbrac) e Tetrax tetrax (Ttetr) 

foram mais abundantes.  
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Figura 10.3. Diagramas de ordenação (RDA1/RDA2) de resposta da comunidade de aves dos 

pousios na época reprodutora, para as variáveis da componente da parcela e da paisagem, para as 

áreas de São Marcos e Entradas. As setas e triângulos vermelhos representam as variáveis 

ambientais (componente parcela e paisagem) (ver códigos Tabela 10.1) e setas azuis representam as 

espécies de aves (ver códigos Tabela 10.2).  



    

 

 

10.3.4. A importância relativa das variáveis à escala da parcela e da paisagem na 

estrutura da comunidade de aves nos pousios 

No inverno e época reprodutora, a variância explicada pelas duas componentes (parcela e 

paisagem) para os pousios de São Marcos e Entradas foi aproximadamente 21-26% 

respetivamente, e a contribuição de cada componente foi semelhante (9-10%, Figura 10.4.), 

sendo a variância partilhada pelas duas componentes reduzida (2-5%).  

O valor da variância não explicada por ambas as componentes foi elevado, variando entre os 

73-79%.  

 

Figura 10.4. Proporção da variância explicada (%) pelas variáveis significativas da componente da 

parcela, da paisagem, e por ambas as componentes, nas áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel, no 

inverno e época reprodutora. É apresentada a variância total explicada e a variância não explicada.  



    

 

10.4. Discussão 

10.4.1. Padrões da estrutura da comunidade de aves dos pousios: efeitos à escala da 

parcela 

Os principais padrões encontrados podem ser resumidos nos seguintes pontos:  

Os pousios com vegetação mais alta e densa favorecem as espécies associadas às searas 

no inverno/época reprodutora 

As espécies Emberiza calandra, Cisticola juncidis e Coturnix coturnix que estão associadas às 

searas na época reprodutora (Delgado & Moreira 2000, Moreira et al. 2007), preferiram os 

pousios com vegetação mais alta e densa, aproximando-se da estrutura da vegetação do seu 

habitat preferencial. No inverno Emberiza calandra (São Marcos e Entradas) e Coturnix 

coturnix (Entradas), também estiveram associadas às searas mais desenvolvidas. 

Os pousios com vegetação baixa favorecem as espécies associadas aos terrenos lavrados 

na época reprodutora 

Na época reprodutora, as espécies Calandrella brachydactyla e Pterocles orientalis, 

normalmente associadas a terrenos lavrados ou a áreas com solo nu (Moreira et al. 2007, 

Leitão et al. 2010), foram mais abundantes nos pousios mais baixos de São Marcos. 

Os pousios antigos com vegetação pouco desenvolvida (baixa e pouco densa) favorecem 

espécies insectívoras e granívoras no inverno  

No inverno, houve um maior número de espécies associadas aos pousios mais antigos com 

vegetação escassa (São Marcos e Entradas). Os pousios antigos são descritos como 

importantes para a alimentação das aves agrícolas no inverno (Suárez et al. 1997), devido a 

uma maior disponibilidade alimentar associada a uma maior diversidade florística, e por outro 

lado, o facto de alguns deles serem mais baixos e densos permite a acessibilidade ao alimento 

(Vickery et al. 1999). Esta constatação é suportada pela abundância das espécies Pluvialis 

apricaria, Vanellus vanellus (São Marcos e Entradas) e Carduelis carduelis (São Marcos). 

Esta preferência por pousios antigos baixos e pouco densos, para as duas primeiras espécies, 

já foi também demonstrada nos estudos de Milson et al. (1998 & 2000) e Sheldon et al. 

(2004).  

 



    

 

A presença de gado ovino nos pousios favorece espécies insectívoras e granívoras 

No inverno, as espécies insectívoras invernantes Pluvialis apricaria (São Marcos e Entradas), 

Vanellus vanellus e Anthus pratensis (Entradas), e as granívoras Alauda arvensis, Emberiza 

calandra (São Marcos) e Melanocorypha calandra (São Marcos, inverno e época 

reprodutora) preferiram os pousios pastoreados por gado ovino. A presença de gado deverá 

favorecer o acesso ao alimento, ao criar uma vegetação mais baixa e menos densa (Vickery et 

al. 2001, Moreira et al. 2005). Por outro lado presença do gado poderá atrair alguns insetos 

coprófagos associados aos dejetos, favorecendo assim as espécies insectívoras, 

particularmente Pluvialis apricaria e Vanellus vanellus (Vickery et al. 1999). Para as espécies 

granívoras, os pousios mais baixos poderão favorecer o acesso às sementes do solo, como 

descrito para Alauda arvensis (Wakeham-Davies & Aebisher 1998, Perkins et al. 2000), 

apesar de existir, nos pousios antigos uma menor abundância de sementes comparativamente 

aos pousios recentes (Moreira et al. 2005).  

Na época reprodutora, as espécies Bubulcus ibis e Ciconia ciconia foram mais abundantes nos 

pousios pastoreados por gado bovino em São Marcos, os quais apresentaram características 

estruturais desenvolvidas (comparativamente aos pousios pastoreados por gado ovino). O 

aumento da biomassa verde favorece uma maior abundância de insetos associados à 

vegetação (Wilson et al. 1999, Morris 2000). A espécie Bubulcus íbis também esteve 

associada aos pousios baixos pastoreados por gado ovino em Entradas, que poderá estar 

relacionado com a eficiência alimentar aumentada com a presença de gado (Dinsmore 1973).  

Os pousios desenvolvidos no inverno favorecem a espécie Tetrax tetrax  

A espécie Tetrax tetrax preferiu os pousios mais desenvolvidos (i.e. mais altos, com maior 

percentagem de cobertura e densidade foliar), provavelmente devido a uma maior 

disponibilidade de plantas verdes, que constitui um recurso alimentar importante nesta época 

(Silva et al. 2010).  

Os pousios com manchas de mato favorecem as espécies associadas aos matos 

As espécies Anthus pratensis, Vanellus vanellus (inverno), Galerida spp., Alectoris rufa 

(inverno e época reprodutora) e Burhinus oedicnemus foram mais abundantes nos pousios 

com mato em São Marcos. A presença de manchas de mato para Anthus pratensis pode ser 

favorável para a espécie, dado que é característico desta espécie o uso de poleiros elevados, 

como arbustos como pontos vigilância contra predadores (Hagemeijer et al.1997). A 



    

 

preferência pelas áreas abertas com matos para o complexo de espécies Galerida spp., 

Alectoris rufa, Burhinus oedicnemus tem sido referido em diversos estudos (e.g., Moreira et 

al. 2005, Reino et al. 2009, Leitão et al. 2010). Relativamente ao complexo Galerida spp, a 

preferência observada poderá estar associada aos requisitos ecológicos de Galerida thecklae, 

que prefere os matos e incultos, em áreas declivosas (Santos & Suárez 2005, Tomé 2008, 

Guillaumet et al. 2010). A espécie estepária Tetrax tetrax, associada aos pousios (e.g. Santos 

& Suárez 2005) foi abundante nos pousios com mato em Entradas na época reprodutora, o 

que demonstra alguma tolerância à presença de manchas de mato, possivelmente devido à 

fraca representatividade destas manchas na parcela. 

 

10.4.2. Padrões da estrutura da comunidade de aves dos pousios: efeitos à escala da 

paisagem 

Os principais padrões encontrados podem ser resumidos nos seguintes pontos: 

Os pousios antigos na envolvente da parcela favorecem as espécies granívoras e 

insectívoras   

No inverno, as espécies Vanellus vanellus, Pluvialis apricaria (Entradas e São Marcos), 

Alauda arvensis, Galerida spp. e Carduelis carduelis (Entradas) foram mais abundantes nas 

áreas com maior cobertura de pousios antigos. Na época reprodutora, Melanocorypha 

calandra e Lanius meridionalis também preferiram estas áreas. Os resultados do presente 

estudo evidenciam a importância dos pousios antigos para a comunidade de aves agrícolas 

(Moreira et al. 2005), sendo contraditório com os resultados de outros estudos que 

evidenciaram a importância dos pousios recentes para as espécies granívoras (Diaz & Telleria 

1994, Wilson et al. 1996, Moorcroft et al. 2002).  

Tal como referido anteriormente, os pousios antigos ao apresentarem maior diversidade 

florística poderão oferecer uma maior disponibilidade de sementes e de artrópodes para 

espécies granívoras e insectívoras. Não obstante, o estudo de Leitão (2002) referente a 

Vanellus vanellus e Pluvialis apricaria, revelou a preferência da primeira espécie por pousios 

recentes, devido a uma maior disponibilidade de presas preferenciais, como os oligoquetas e 

larvas de insetos (Frampton et al. 2000, Ausden et al. 2001), ao contrário de Pluvialis 

apricaria que quase não utilizou os restolhos como habitat de alimentação.  

 



    

 

Os pousios na proximidade de estradas/casas favorecem a riqueza específica  

Uma maior riqueza específica esteve associada aos pousios da área de São Marcos (inverno e 

época reprodutora) que se localizaram próximos de estradas. Este facto poderá estar associado 

a uma maior variedade de habitats no limite das estradas (árvores ou de matos), que favoreceu 

a presença de várias espécies, nomeadamente Galerida spp. Uma maior disponibilidade de 

poleiros associada a casas e estradas, também poderá ser elemento atrativo para algumas 

espécies, particularmente a espécie Emberiza calandra (Moreira 2005, Sanza et al. 2011) 

devido à presença de linhas de árvores, cercas e postes. 

Quanto à proximidade de estruturas humanas, estas também podem favorecer a ocorrência de 

espécies, podendo constituir habitat de nidificação e/ou disponibilidade de alimento 

(sementes, rações, etc). A este respeito, salientam-se as espécies, Sturnus unicolor e Carduelis 

carduelis, marcadamente antropófilas, mais abundantes na proximidade de estradas/casas 

(Equipa Atlas 2008). Quanto a Galerida spp., a maior abundância nos pousios proximos de 

casas, estará associada aos requisitos preferenciais da espécie Galerida cristata, normalmente 

associada a terrenos planos com maior presença humana (Equipa atlas 2008, Guillaumet et al. 

2010). 

Os pousios na proximidade de casas ou estradas favorecem as espécies de aves 

invernantes mais comuns  

Na área de Entradas, as espécies invernantes Pluvialis apricaria e Vanellus vanellus não 

parecem ter sido afetadas por possíveis fatores de perturbação, como a presença de casas ou 

estradas, pois foram mais abundantes nas suas proximidades. No entanto, outras variáveis não 

quantificadas poderão influenciar a resposta destas espécies, como o relevo (o qual se torna 

mais declivoso próximo de linhas de água afastadas das estradas), já que estas espécies 

dependem de áreas extensas e planas que permitam elevada visibilidade, para a deteção rápida 

de predadores a uma grande distância (Wilson et al. 2009).  

Os pousios em áreas abertas homogéneas pouco perturbadas favorecem as espécies 

estepárias Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla e Tetrax Tetrax  

As espécies estepárias (Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla e Tetrax tetrax) 

associaram-se, na época reprodutora e no inverno, a áreas com menor perturbação, 

respondendo negativamente à proximidade de casas e/ou de estradas. Por outro lado, na época 

reprodutora, estas espécies foram também mais abundantes nas parcelas de maior dimensão 



    

 

(Entradas), preferência que estará associada a menor perturbação e vantagens antipredatórias 

(Davis 2004, Morales et al. 2005, Wolff 2005, Silva et al. 2010). A espécie Melanocorypha 

calandra também apresentou uma intolerância à proximidade de floresta/culturas permanentes 

(Reino et al. 2009, Morgado et al. 2010).  

As áreas com maior cobertura de pousios antigos e terrenos lavrados e leguminosas 

favorecem as espécies associadas aos terenos lavrados na época reprodutora  

Na época reprodutora as espécies Calandrella brachydactyla e Pterocles orientalis, que 

dependem dos terrenos lavrados (Delgado & Moreira 2000, Moreira et al. 2007, Leitão et al. 

2010), foram mais abundantes nas áreas com maior cobertura de pousios antigos e de lavrados 

e leguminosas na envolvente da parcela. 

 

10.4.3. Avaliação da importância relativa da parcela e da paisagem ao longo de um 

gradiente de intensificação 

Na generalidade, as componentes das variáveis à escala da parcela e da paisagem foram 

igualmente importantes para a comunidade de aves dos pousios, nas duas áreas com diferentes 

níveis de intensificação agrícola, no inverno e na época reprodutora. A variância partilhada 

pelas duas componentes (%) foi pouco relevante, variando entre 0.4.4-5.1%. 

A variabilidade total explicada ao longo do gradiente de intensificação, no inverno e época 

reprodutora, pelas variáveis da parcela e paisagem foi na generalidade baixa, sobejando uma 

elevada variabilidade por explicar (73-79%). Este estudo pretendeu incidir sobre variáveis 

relativas à gestão agrícola, a nível da parcela e paisagem. Outras variáveis não quantificadas 

poderão estar a influenciar a estrutura das comunidades de aves dos pousios. Como já 

referido, no capítulo 6, existe uma diversidade de variáveis que influenciam a distribuição das 

espécies de aves. Entre estas, salientam-se as relações inter e intraespecíficas (e.g. Morgado et 

al. 2010, Sanza et al. 2011), a localização geográfica (Batary et al. 2007, Guerrero et al. 

2011), variações interanuais associadas ao clima ou variações no uso do solo (De Juana & 

Garcia 2005, Morales et al. 2005, Delgado et al. 2009), relevo (Brotons et al. 2004) densidade 

de predadores (Benton et al. 2003), densidade de linhas de água (Leitão et al. 2010) tipo de 

solo (Silva 2010, Guerrero et al. 2011), e variáveis associada à intensidade de pastoreio, como 

a riqueza de plantas herbáceas nas culturas (Suárez et al. 1997, Geiger et al. 2010, Guerrero et 

al. 2011). 



    

 

CAPÍTULO 11.VARIAÇÕES INTERANUAIS NA DENSIDADE DE SISÃO TETRAX 

TETRAX. INFLUÊNCIA DA INTENSIFICAÇÃO AGRÍCOLA E PRECIPITAÇÃO 

  

Tradução integral do artigo publicado: 

Delgado, A., Moreira, F. (2010). Between-year variations in little bustard Tetrax 

tetrax population densities are influenced by agricultural intensification and rainfall. Ibis, 

152: 633-642. (Anexo E) 

11.1. Introdução 

A intensificação agrícola tem sido identificada como a principal causa do declínio das 

populações de aves associadas aos meios agrícolas na Europa (Donald et al. 2001a, Robinson 

& Sutherland 2002). A intensificação expressa-se à escala da parcela e à escala da paisagem 

através do aumento de áreas irrigadas, da simplificação na rotação de culturas, da perda de 

pousios e de pastagens extensivas, do sobrepastoreio, e do aumento do uso de fertilizantes e 

pesticidas (Matson et al.1997, Stoate et al. 2001, Benton et al. 2003). A espécie Tetrax tetrax 

apresenta estatuto de “near-threatened” a nível global (Lista Vermelha da IUCN de espécies 

ameaçadas de extinção) e tem o estatuto de conservação de "Vulnerável" em Portugal (Cabral 

et al. 2005) e na Europa (BirdLife International 2004). O declínio populacional observado 

nesta espécie tem sido atribuído principalmente à perda e degradação do habitat causada pela 

intensificação agrícola, em particular a perda de áreas pseudo-estepárias, aumento da 

perturbação humana e diminuição da disponibilidade alimentar devido à aplicação de 

agroquímicos (Wolff et al. 2001, 2002, Martinez & Tapia 2002, Bretagnolle & Inchausti 

2005, Morales et al. 2006, García et al. 2007). Além da perda e degradação do habitat causada 

por atividades agrícolas, alguns estudos recentes evidenciam a potencial influência do clima 

na ocorrência desta espécie devido à variação dos padrões de precipitação (Morales et al. 

2002, Suárez-Seoane et al. 2004, Delgado et al. 2009). Para Tetrax tetrax durante a época de 

reprodução, os recursos alimentares (material vegetal e artrópodes e.g. Jiguet 2002, Traba et 

al. 2008), e a estrutura da vegetação requerida pelos machos e fêmeas (Morales et al. 2008b), 

são altamente influenciados pela precipitação (Delgado et al. 2009). No Mediterrâneo, os 

períodos de reduzida disponibilidade trófica e as temperaturas altas como consequência da 

estação seca do verão, têm tendência a agravar-se de acordo com os cenários climáticos 

futuros em que se prevê um aumento das temperaturas máximas, bem como o agravamento 

dos períodos de seca e diminuição da pluviosidade (Santos & Miranda 2006, Alcamo et al., 

2007). Estes fatores têm potencialmente um forte efeito negativo não só na qualidade do 

habitat destas aves, limitando a disponibilidade de recursos tróficos, como também no 



    

 

comportamento, distribuição e movimentos das aves estepárias, podendo constituir uma 

ameaça adicional à viabilidade das populações destas espécies (Moreira et al. subm.). Mais de 

metade da população mundial de sisão ocorre nas áreas agrícolas extensivas da Península 

Ibérica (De Juana & Martínez 2001), as quais são extremamente propensas à intensificação 

agrícola (Suárez et al. 1997, Stoate et al. 2001). As tendências da população de sisão na 

Península Ibérica são desconhecidas (Morales et al. 2008a), e poucos estudos têm incidido 

sobre o efeito das alterações no habitat e do clima na dinâmica populacional desta espécie 

(Morales et al. 2005, De Juana 2009, Delgado et al. 2009). A aquisição de conhecimento 

nesta temática é fundamental para a determinação das tendências populacionais e 

consequentemente na formulação de ações de conservação adequadas (Morales et al. 2005), 

particularmente importantes, tendo em atenção as grandes transformações agrícolas que estão 

atualmente a ocorrer nas áreas da distribuição do sisão, nomeadamente em Portugal, em que o 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EDIA) visa a criação de cem mil hectares de 

novos regadios. Este conhecimento ajudaria na avaliação das tendências da população e 

formular eficazmente ações de conservação (Morales et al. 2005), particularmente importante 

para Portugal porque, como noutras áreas em Espanha e França, as áreas mais importantes 

para o sisão estão a sofrer grandes mudanças na agricultura, com novos projetos de irrigação. 

Em Portugal, a população de sisão está concentrada na região do Alentejo, onde um censo 

recente estimou a população de machos em 17,500 indivíduos (Silva & Pinto 2006). Nesta 

região foi registada a mais elevada densidade de machos reprodutores para esta espécie 

conhecida ao longo da sua área de distribuição (Moreira & Leitão 1996). Para avaliar o efeito 

da disponibilidade de habitat e da precipitação sobre a dinâmica populacional do sisão, a 

densidade de machos foi monitorizada durante 7 anos (2002-2008) em 184 pontos de escuta 

localizados em três áreas com diferentes níveis de intensificação agrícola no Baixo-Alentejo. 

Procurou-se explicar a variação da densidade populacional de machos de sisão através: (1) do 

nível de intensificação agrícola representado pelas três áreas de estudo, (2) da disponibilidade 

de habitat adequado e (3) da precipitação. No sul de Portugal, os pousios pastoreados e não 

pastoreados, que consistem nos terrenos em repouso (não semeados) integrados no sistema de 

rotação agrícola, constituem o habitat principal para os machos reprodutores (Moreira & 

Leitão 1996, Moreira 1999, Silva et al. 2004, Moreira et al. 2007), como noutras áreas de 

Espanha e França (e.g. Martinez 1994, De Juana & Martinez 1996, Wolff et al. 2001). A 

proporção de pousio numa determinada área é considerada como um bom indicador da 

intensificação agrícola, já que é um dos primeiros componentes da paisagem de mosaico 



    

 

agrícola extensivo a desaparecer com a intensificação da agricultura (Peco et al. 1999). Para 

além dos efeitos associados ao mosaico agrícola, outros efeitos indiretos da intensificação 

poder-se-iam sentir ao nível da área de estudo, nomeadamente o aumento da perturbação, 

diminuição da disponibilidade de recursos alimentares, diminuição da qualidade do habitat 

nos pousios. No entanto, o nível de intensificação foi medido apenas pela disponibilidade de 

pousios para o sisão. A área de estudo constituiu o indicador do nível de intensificação 

agrícola, prevendo uma menor densidade de machos na área de estudo mais intensificada, 

onde existe uma menor disponibilidade de pousios. Por outro lado, a disponibilidade de 

habitat adequado foi medida através da proporção de pousio nos pontos de amostragem de 

sisão. A grande variabilidade na disponibilidade de pousios que poderá ocorrer em cada uma 

das áreas de estudo, é independente da intensificação agrícola, e prevê-se que a densidade de 

machos nos pontos de amostragem aumentará à medida que aumenta a disponibilidade de 

pousios. Relativamente à precipitação, há evidências de que esta esteja relacionada com a 

densidade de machos. No estudo de Delgado et al. (2009) que ocorreu em Espanha entre 2001 

e 2007, verificou-se uma correlação positiva entre a densidade de machos e a precipitação 

total no período de Outubro-Maio dos dois últimos anos de estudo. Este efeito foi também 

explorado neste estudo nas 3 áreas consideradas, relacionando a densidade de machos num 

determinado ano com a precipitação ocorrida no último ano e nos dois anos anteriores dado 

que o período de dois anos corresponde ao tempo em que os machos demoram a atingir a 

idade reprodutora e, portanto, em que se tornam detetáveis nos censos (Cramp & Simmons 

1980, Delgado et al. 2009). Neste estudo o principal objetivo foi avaliar a influência do nível 

de intensificação na densidade de machos e analisar as variações anuais, relacionando com a 

potencial importância do nível de intensificação, da disponibilidade de habitat preferencial e 

da precipitação. 

 

11.2. Métodos 

11.2.1. Áreas de estudo 

O estudo realizou-se entre 2002 e 2008, em três áreas do Baixo-Alentejo (Figura. 11.1). As 

áreas estão localizadas na região bioclimática Meso-Mediterrâneo (Rivas-Martinez 1981) 

onde a temperatura média anual varia entre 15,5 e 17ºC e a precipitação média anual entre 

500 e 600mm. Duas das áreas estão localizadas na Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro 

Verde (São Marcos com 4418 hectares e Entradas com 4219 hectares) e esta região suporta 



    

 

mais de 20% da população portuguesa reprodutora de sisão e detém as maiores densidades 

machos reprodutores (J. P. Silva & M. Pinto dados não publicados). O sistema agrícola 

tradicional praticado na ZPE de Castro Verde, inclui cereal de sequeiro em rotação com 

pousio. Os pousios são utilizados pelo gado ovino e bovino (Delgado & Moreira 2000). A 

área de Entradas é considerada ligeiramente mais intensiva do que a área de São Marcos, 

devido a uma menor disponibilidade de pousios (Moreira et al. 2004). Uma terceira área de 

estudo (Ervidel com 5926 hectares) localiza-se numa zona com solo fértil onde se pratica a 

agricultura intensiva, com culturas de regadio de cereal, girassol, milho, beterraba e olival. 

Esta área foi no passado dominada por culturas de sequeiro e pousio, que foram substituídas 

por culturas de regadio desde a construção da barragem do Roxo na década de 1960. 

 

Figura 11.1. Localização das três áreas de estudo (São Marcos, Entradas, Ervidel), e da Zona de Proteção 

Especial ZPE de Castro Verde no sul de Portugal. Os pontos de amostragem para estimar a densidade de machos 

de Sisão estão representados por pontos. 

 

11.2.2. Censo de machos reprodutores 

Os censos em época de reprodução incidiram sobre os machos, devido à inconspicuidade das 

fêmeas de sisão (Martinez 1994, Campos & Lopez 1996, Salamolard & Moreau 1999, Wolff 

et al. 2001). Foram realizados pontos de escuta para caracterizar a densidade de machos. Em 

cada ponto e no raio de 250 m, foram registados todos os contactos (auditivos ou visuais) 

durante 5 minutos. A seleção do raio de 250 m baseou-se em estudos prévios (Wolff et al. 

2001), que indicam ser esta a distância à qual um macho é seguramente detetado. Para efeitos 

de contagem, não foram considerados os machos detetados em voo e que não pousaram no 



    

 

raio de 250 metros considerado. Os pontos foram definidos ao longo de caminhos agrícolas 

disponíveis, e percorridos em veículo todo-o-terreno. Para cada ponto foi definida uma 

distância mínima de 300m às estradas e casas, para manter ao mínimo o efeito potencial de 

perturbação humana. Além disso, a distância mínima entre pontos de escuta foi de 600m, para 

evitar dupla contagem. As contagens foram realizadas em sessões de 3h, realizadas 

diariamente nos picos de atividade dos machos de sisão, de manhã com início 30 minutos 

antes de o nascer do sol, e à tarde terminando 30 minutos após o pôr do sol (Schulz 1985, De 

Juana & Martinez 1996, Wolff et al. 2001). A amostragem não foi realizada em dias chuvosos 

ou com muito vento. Foi definido um total de 184 pontos de escuta distribuídos pelas 3 áreas 

de estudo (68 pontos em São Marcos, 63 pontos em Entradas e 53 pontos em Ervidel) (Figura. 

11.1). Os pontos foram amostrados todos os anos, no período de 2002 a 2008, entre 15 de 

abril e 30 de maio, coincidindo com o pico de exibição dos machos de sisão (Schulz 1985, De 

Juana & Martinez, 1996). Neste período, cada ponto foi repetido três vezes com periodicidade 

quinzenal, exceto em 2005, 2007 e 2008, em que apenas foi realizada a primeira contagem. 

 

11.2.3. Variáveis consideradas: disponibilidade de pousios e precipitação 

A disponibilidade de habitat em cada ponto foi estimada visualmente, dividindo o “buffer” de 

250 metros de raio em oito quadrantes iguais, registando o habitat dominante em cada um 

deles. A caracterização do uso do solo foi realizada em cada contagem de forma a detetar as 

alterações do uso do solo associadas às atividades agrícolas que ocorreram durante a 

primavera (por exemplo, devido à lavra ou a ceifa). Neste estudo, considerou-se como 

variável a disponibilidade de pousios (pastoreados e não pastoreados) uma vez que este 

constitui o habitat principal para os machos de sisão na região (Moreira & Leitão 1996, 

Moreira et al. 2007). Assim, a proporção de áreas de pousio em cada ponto foi estimada em 

intervalos de 12,5% (uma unidade num máximo de oito). Para a maioria dos pontos (97%) 

não ocorreram alterações na disponibilidade de pousios durante a época de amostragem, neste 

sentido utilizou-se apenas a disponibilidade de pousios da primeira contagem permitindo, 

assim, a existência desta informação para todos os anos. Os dados mensais de precipitação 

para o período de 2001 a 2008 (outubro a maio), foram recolhidos para cada área de estudo 

nas estações meteorológicas distanciadas no máximo a 3km de cada uma delas. A ausência de 

dados em alguns meses foi substituída por valores de estações meteorológicas mais próximas 

(estações metereológicas de São Marcos da Ataboeira, Castro Verde, Santa Vitória, Santa 

Barbara de Padrões e Ferreira do Alentejo, disponível em http://www.snirh.inag.pt). 

http://www.snirh.inag.pt/


    

 

 

11.2.4. Análise de dados 

A densidade de machos reprodutores em cada ponto foi expressa em número de machos por 

km
2
. A densidade média de machos foi estimada para cada ponto em cada ano através da 

média das três contagens, exceto em 2005, 2007 e 2008 (anos em que foi realizada apenas a 

primeira contagem). No entanto, como houve uma forte relação linear entre a densidade 

média (utilizando as três contagens) e as densidades obtidas após a primeira contagem 

(densidade média de machos = 0,71*densidade de machos da primeira contagem + 1.45, r
2
= 

0.78, F 1,728=2560, p < 0,001), utilizou-se a equação de regressão para estimar densidades 

comparáveis para os três anos. Para analisar os efeitos do ano (2002-2008), da área de estudo 

(São Marcos, Entradas e Ervidel) e interação entre estes efeitos na densidade de machos, foi 

utilizado um modelo linear generalizado de medidas repetidas (GLM repeated measures), com 

o tempo (ano) como fator intrassujeito e área de estudo como um fator entre-sujeito (SPSS 

2007). Foram utilizados contrastes polinomiais para testar as diferenças entre anos e o Teste 

“Tamhane T2” (para variâncias desiguais) de forma a determinar as diferenças significativas 

entre áreas de estudo (Zar 1996, Quinn & Keough 2002, SPSS 2007). Uma abordagem 

semelhante foi utilizada para a disponibilidade de pousios. Neste caso, a variável proporção 

de pousios sofreu transformação arcsin previamente às análises. Relativamente ao modelo 

GLM, a hipótese de esfericidade não se verificou (teste de Mauchly) e, consequentemente, os 

graus de liberdade foram ajustados de acordo com o menor valor de epsilon-bound (SPSS 

2007). Utilizaram-se os modelos lineares mistos (Bickel 2007, Norusis 2007) para avaliar a 

influência relativa do nível de intensificação (área de estudo), disponibilidade de habitat 

(proporção total de pousios) e precipitação, sobre as variações nas densidades de machos de 

sisão. De acordo com Norusis (2007), foram considerados como efeitos fixos o nível de 

intensificação, definido como um fator com três níveis, e a disponibilidade de habitat e 

precipitação, definidas como covariáveis. O ponto foi definido como um efeito aleatório 

(covariância definida como identidade) e o ano foi definido como a variável com repetição 

(covariância não-estruturada). Para modelar a influência dos três fatores considerados (efeitos 

fixos) na densidade de machos de sisão, utilizou-se uma abordagem teórica de informação 

baseada no critério de informação Akaike corrigido para amostras de pequena dimensão 

(AICc; Burnham & Anderson 2002). Foram construídos modelos com todas as combinações 

possíveis das três variáveis, incluindo também a interação entre área de estudo e precipitação 

para analisar possíveis efeitos diferenciais da precipitação ao longo do gradiente de 



    

 

intensificação agrícola (por exemplo, devido a diferentes propriedades do solo ou diferente 

cobertura de culturas irrigadas não dependendo assim da precipitação). Para cada modelo 

foram estimadas as diferenças AICc (Δi) e pesos Akaike (wi). Estes correspondem a pesos de 

evidência a favor do modelo mais próximo da realidade, comparativamente aos outros 

modelos considerados (Burnham & Anderson 2002, Rushton et al. 2004). A importância 

relativa de cada variável foi estimada pela soma dos pesos Akaike em todos os modelos que 

contêm essa variável (Burnham & Anderson 2002). Os pressupostos e o ajuste dos modelos 

obtido foram avaliados utilizando a proporção da variância explicada (valor R
2
) e análise de 

resíduos (McCullagh & Nelder 1989, Glantz & Slinker 1990). A seleção dos modelos mistos 

com efeitos aleatórios com base no valor de AICc, é uma questão controversa, devido aos 

efeitos de limite e estimativa dos graus de liberdade (Gurka 2006, Bolker et al. 2009). Assim, 

esses resultados devem ser interpretados com precaução. No entanto, os modelos comparados 

incluem diferentes combinações dos efeitos fixos, mas os efeitos aleatórios foram incluídos 

em todos os modelos, assim o problema devido à estimativa de graus de liberdade foi 

minimizado. Todos os cálculos foram realizados usando o SPSS 17,0 software (SPSS 2007). 

Todas as médias foram expressas com os respetivos erros-padrão (± SE). 

 

11.3. Resultados 

 

11.3.1. Efeito ano e área na densidade de machos  

Verificou-se um efeito significativo do ano (F1,179 = 10.97, P <0.001), com maiores 

densidades registadas em 2002 (Média = 8.77 ± 0,667 machos /km
2
), havendo uma tendência 

de declínio até 2008 (4.51 ± 0,344 machos/km
2
). A análise de contraste polinomial mostrou 

que o melhor ajuste foi o linear (p <0,001). Foi também detetado um efeito significativo da 

densidade associado à área de estudo (F 2,179= 47.59, P <0,001), com densidades 

significativamente menores (Teste T2 Tamhane, P <0,001) em Ervidel (Média= 2.27±0.162 

machos/km
2
), comparativamente com as áreas de São Marcos (7.88 ± 0.323 machos/km

2
) e 

Entradas (8.23 ± 0.321 machos / km
2
). As duas últimas áreas não diferiram significativamente 

na densidade de sisão observada (teste T2 Tamhane, p = 0.970). A interação entre ano e área 

foi significativa (F 2,179 = 6.42, p = 0.002), mostrando diferentes tendências na densidade de 

machos nas áreas durante o período de estudo (Figura 11.2). Analisando o padrão global, este 

foi dominado pela tendência negativa observada em São Marcos, contrastando com as áreas 



    

 

de Entradas e Ervidel, onde as densidades se mantiveram relativamente estáveis ao longo dos 

anos (Figura. 11.2). 

 

Figura 11.2. Variação da densidade de machos de sisão (média do número de machos por km
2
 ± intervalo de 

confiança 95%) para São Marcos (linha contínua), Entradas (linha tracejada) e Ervidel (linha ponteada). 

 

11.3.2. Efeitos da área e ano sobre a disponibilidade de pousios 

Houve um efeito significativo na disponibilidade de pousios entre anos (F1,179 = 6.12, 

p=0.014; Figura. 11.3). A análise de contrastes revelou uma tendência linear significativa (p 

<0.001), indicando um aumento proporcional na disponibilidade de pousios em cada área ao 

longo dos anos. As três áreas de estudo diferiram significativamente na disponibilidade de 

pousios (F 169,03 = 2.179, p <0,001), com a proporção de pousios a decrescer ao longo do 

gradiente de intensificação (São Marcos = 0.62 ± 0.021, Entradas = 0.56 ± 0.022 e Ervidel = 

0.07 ± 0.024). O Teste T2 de Tamhane apresentou diferenças significativas (p <0,001) entre 

Ervidel e as áreas de Entradas e São Marcos. A interação entre a área de estudo e ano não foi 

significativa (F 2,179 = 1.09, p= 0.336), indicando que o aumento da disponibilidade de pousios 

ao longo do tempo foi semelhante entre as áreas de estudo. 

 



    

 

 

 

Figura 11.3. Variação na proporção de pousios (média das três áreas ± intervalo de confiança de 95%) 

ao longo dos anos nos pontos amostrados para sisão. 

 

11.3.3. Influência do nível de intensificação agrícola, disponibilidade de habitat e 

padrões de precipitação na densidade de machos  

Durante o período do estudo, na maioria dos anos, a precipitação na área de São Marcos foi 

inferior à verificada em Entradas e Ervidel (Figura 11.4). O ano de 2005 foi excecionalmente 

seco em todas as áreas. O ano de 2008 também foi seco, embora com maior precipitação. 

Houve uma forte correlação entre a precipitação no período de outubro a maio e a 

precipitação acumulada dos dois períodos de outubro a maio dos dois anos anteriores (r =0.72, 

n =20, p<0.001). 

 

Ano 



    

 

 

 

 

Figura 11.4. Variação anual da precipitação (mm) durante o período de outubro a maio em Ervidel (barras 

pretas), Entradas (barras cinzentas) e São Marcos (barras brancas). 

 

 

O modelo mais parcimonioso (Tabela 11.1) em que incluiu a área (nível intensificação), 

proporção de pousios e interação área*precipitação, teve um wi=0,96 e um Δi= 6,5 em relação 

ao modelo com segundo melhor ajuste. Os valores previstos para o melhor modelo são 

apresentados na Figura 11.5. As densidades de sisão foram inversamente relacionadas com o 

nível de intensificação. Embora as diferenças nas densidades não fossem significativas entre 

Entradas (7.6 machos / km
2
) e São Marcos (8.0 machos / km

2
) (teste de Bonferroni), ambas 

apresentaram densidades significativamente maiores quando comparadas com a área de 

Ervidel (4.4 machos / km
2
). A proporção de pousios teve um efeito positivo sobre a densidade 

de machos. Com a diminuição do nível de intensificação agrícola o efeito da precipitação na 

densidade de machos é mais notório. Na verdade, a interação entre a área*precipitação foi 

significativa apenas para São Marcos, em que o aumento de pluviosidade causou uma maior 

densidade de sisões. Para as outras duas áreas de estudo, os intervalos de confiança para os 

coeficientes de precipitação incluindo o zero, não foram significativos (t-test). Este modelo 

teve um r
2 

de 0.55. 
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Tabela 11.1. Resultado dos valores de AICc para os modelos explicativos da densidade de sisão. Para cada 

modelo, a tabela apresenta as variáveis que entram no modelo (símbolos  +), número de parâmetros (K), o valor 

AICc, as diferenças do AICc relativamente ao modelo com o valor mais baixo de AICc (Δi) e pesos de Akaike 

(wi). Os modelos estão ordenados pelo valor crescente de AICc. 

 

Modelo Área Pousio Precipitação Área x Precipitação K AICc Δi wi 

1 + +  + 36 7539.4 0.0 0.96 

2  +  + 34 7545.9 6.5 0.04 

3 + +   33 7594.1 54.8 0.00 

4 +  +  33 7597.6 58.2 0.00 

5  + +  32 7602.0 62.6 0.00 

6 + + +  34 7609.8 70.4 0.00 

7  +   31 7623.6 84.2 0.00 

8    + 33 7648.6 109.3 0.00 

9 +   + 35 7666.6 127.3 0.00 

10 +    32 7715.0 175.6 0.00 

11   +  31 7762.5 223.1 0.00 

 

 

 

Figura 11.5. Valores previstos (regressão média sem efeitos aleatórios) para o melhor modelo (AICc min; Tabela 

11.1) que explica a variação na densidade de machos sisão (machos/km
2
) nas três áreas de estudo (Entradas: 

círculos; São Marcos: quadrados, Ervidel: triângulos). Para cada combinação de área e percentagem de pousios, 

é apresentada a média da densidade de machos (± sd). A variabilidade em torno da média é devida ao efeito da 

precipitação. 

 

11.4. Discussão 

11.4.1. Efeitos da área de estudo: a densidade do sisão diminui com a intensificação 

agrícola 

As áreas de estudo localizadas na ZPE de Castro Verde (São Marcos e Entradas) 

apresentaram densidades altas de sisão, facto que já havia sido referido noutros estudos (e.g. 

Proporção de pousios 



    

 

Moreira & Leitão 1996, Moreira 1999, Delgado & Moreira 2000, Moreira et al. 2007). Nestas 

duas áreas há uma grande disponibilidade de pousios (não pastoreados e pastoreados), o 

habitat preferencial para os machos na época de reprodução (e.g. Moreira 1999, Morales et al. 

2006, Moreira et al. 2007), que cobrem mais de 50% da sua extensão. Pelo contrário, em 

Ervidel os pousios estão oito vezes menos disponíveis do que nas áreas anteriores. Nesta área, 

a implementação de um sistema de regadio na década de 1960, e as posteriores alterações no 

uso do solo resultaram na intensificação agrícola e perda de habitat para as aves dependentes 

de sistemas agrícolas extensivos (como o sisão). Como resultado da maior intensificação dos 

sistemas agrícolas, as densidades de machos em Ervidel correspondem a 30% dos valores 

registados nas outras duas áreas de estudo. Vários estudos desenvolvidos em Espanha e 

França demonstram também que a densidade de machos, e população em geral, diminui como 

consequência de intensificação agrícola, embora não estejam os mecanismos de impacto 

exclusivamente relacionados com a perda de habitat, mas também devido à degradação do 

habitat através da aplicação de agroquímicos, aumento da perturbação e destruição de ninhos 

devido a trabalhos agrícolas (Jiguet 2002, Jolivet & Bretagnolle 2002, Martinez & Tapia 

2002, Suárez-Seoane et al. 2002, Inchausti & Bretagnolle 2005, García et al. 2007, De Juana 

2009). 

 

11.4.2. Efeitos do tempo: as populações de sisão diminuem mais rapidamente nas áreas 

com menor grau de intensificação agrícola  

Entre 2002 e 2008 houve um declínio de 48% na densidade de machos de sisão nas três áreas 

de estudo, a qual se deveu, principalmente, à tendência observada na população de São 

Marcos. Uma vez que os pousios apresentaram maior disponibilidade em todas as áreas de 

estudo, não se poderá admitir que esta queda na densidade seja devida à diminuição do habitat 

favorável ao longo do tempo. Assim, hipóteses alternativas não associadas à disponibilidade 

de habitat são necessárias para explicar esta variação de densidades. Uma hipótese será o 

declínio da população estar associado a uma diminuição da população a nível regional e 

nacional, refletindo-se assim ao nível local. A diminuição da população tem sido observada 

desde 2003 noutras regiões importantes para a espécie no sul de Portugal  (Silva & Pinto 

2006), bem como noutras áreas da Península Ibérica (García de la Morena et al. 2004, De 

Juana 2009), tendo esta tendência sido associada à perda e degradação de habitat, como 

consequência da intensificação agrícola e do abandono agrícola. Considerando esta hipótese, 



    

 

torna-se difícil justificar o facto deste declínio se refletir apenas na área menos intensiva (São 

Marcos). Outra hipótese possível seria a qualidade do habitat, que, sendo independente da 

disponibilidade do habitat, poderia ter diminuído mais rapidamente em São Marcos. O habitat 

adequado para os machos de sisão, reflete-se na estrutura da vegetação, disponibilidade de 

recursos alimentares, perturbação humana ou predação. Nesta área ocorreram alterações na 

gestão dos pousios, causada, nomeadamente, pelo abandono das medidas agroambientais 

pelos agricultores. No período de 1995 e 2007, a área aderente ao Plano Zonal foi máxima 

entre 1998 e 2000, cobrindo 30,000 ha, verificando-se uma decréscimo acentuado a partir de 

2003, cobrindo apenas uma área de 9,000ha em 2007 (Guerreiro 2009). Estas alterações de 

gestão nos pousios resultaram num aumento de pastagens permanentes, com aumento das 

densidades de gado, em detrimento das áreas de rotação cereal-pousio, com diminuição dos 

não pastoreados e pastoreados em regime extensivo (Pinto et al. 2005, Santos 2008). Estudos 

anteriores têm demonstrado que os machos de sisões preferem pousios com uma estrutura de 

vegetação específica, geralmente entre 20 e 30 cm de altura, que simultaneamente forneçam 

refúgio contra predadores e visibilidade para as atividades de parada nupcial (altura e 

cobertura de vegetação adequadas) (Martinez 1994, Moreira 1999, Salamolard & Moreau 

1999, Morales et al. 2008b). É provável que estas mudanças de gestão estejam a afetar a 

qualidade do habitat em São Marcos. Finalmente, outros estudos têm demonstrado que a 

diversidade do habitat é um fator importante para os sisões (Wolff et al. 2001, Morales et al. 

2005, 2006, Wolff 2005) dado que os machos preferem áreas com diversidade de culturas 

(e.g. Martinez 1994, Campos & Lopez 1996, Suárez et al. 1997, Martinez & Tapia 2002). 

Este facto parece contradizer as elevadas densidades observadas nas parcelas grandes e 

homogéneas de pousios em Castro Verde (e.g. Moreira & Leitão 1996), mas o aumento da 

disponibilidade de pousios na ZPE de Castro Verde pode estar associado a uma diminuição da 

diversidade de habitats, especialmente em São Marcos, onde a disponibilidade de pousios 

atingiu aproximadamente 70% da área total em 2007 (ver Secção II). Assim, não seria de 

descartar a possibilidade de que a diminuição da diversidade de habitats, nomeadamente 

habitats favoráveis à espécie como por exemplo, leguminosas e searas, pudesse ser mais uma 

causa do declínio na densidade de machos em São Marcos. No entanto, esta possibilidade não 

é confirmada pelo estudo de caracterização da paisagem. A diversidade de usos do solo nos 

últimos dez anos não diminuiu na área de São Marcos, apesar da diminuição do cereal e 

leguminosas. 

 



    

 

11.4.3. A importância do nível de intensificação agrícola: tendências populacionais 

dirigidas pela disponibilidade de habitat e precipitação  

Os modelos lineares mistos confirmaram não só os resultados anteriores, ao nível de 

intensificação e disponibilidade de pousios, como explicaram uma parte significativa das 

variações anuais nas densidades de machos de sisão durante o período de estudo, assim como 

confirmaram a importância da precipitação como um fator que pode explicar a tendência 

populacional observada. A influência das variações climáticas no sucesso reprodutivo e nas 

tendências populacionais das espécies de otidídeos tem vindo a ser demonstrada em alguns 

estudos (e.g. Morales et al. 2002, Delgado et al. 2009). Em particular, é evidenciado o efeito 

da precipitação sobre o crescimento da vegetação e aumento dos recursos alimentares (plantas 

e artrópodes). A ocorrência de um efeito significativo da precipitação sobre a densidade de 

sisão foi apenas verificado na área de São Marcos, onde foi registada uma precipitação mais 

baixa, apoiando a tendência populacional de declínio observada nesta área quando comparada 

com as restantes áreas de estudo. A área de São Marcos foi a única onde se verificou uma 

correlação significativa entre a precipitação no período Outubro-Maio dos últimos dois anos, 

anteriores às contagens, e a densidade média de machos (rs = 0,91, n =7, p =0,004). No 

entanto, a razão da precipitação ter um efeito mais evidente em São Marcos é incerta. De 

Juana (2009) apresentou evidências para o declínio da população de sisão na Extremadura 

(Espanha) nos anos secos, sendo esta tendência mais pronunciada em locais com menor 

precipitação média. O presente estudo revelou que a precipitação foi menor em São Marcos, a 

área onde se praticou uma agricultura mais extensiva durante o período do estudo. Assim, 

uma possível explicação para a redução mais expressiva da densidade de machos em S. 

Marcos estará relacionada com a qualidade do solo mais pobre, baixa precipitação e ausência 

de culturas irrigadas, fatores que poderão ter causado uma mais rápida e significativa 

diminuição na qualidade do habitat, nomeadamente através da senescência vegetativa e 

diminuição da abundância de artrópodes, comparativamente com áreas mais intensivas, onde 

solos mais férteis e a irrigação aumentam a disponibilidade de água por um período mais 

alargado. 

 

11.4.4. Implicações para a conservação 

Os resultados deste estudo evidenciam a intensificação da agricultura como fator no declínio 

da população desta espécie ameaçada, principalmente através de perda de habitat para 



    

 

exibição de machos. Demonstra também uma evidência adicional de que a qualidade do 

habitat pode desempenhar um papel muito importante nas tendências populacionais. Sendo 

assim, a gestão agrícola e as práticas agroambientais da região devem assegurar a promoção 

de uma elevada disponibilidade de pousios ao nível da paisagem e de uma qualidade de 

habitat adequado para a espécie nestes pousios, em particular ao nível da estrutura da 

vegetação. Para alcançar este objetivo, é necessária a manipulação das culturas em esquema 

de rotação, assegurar uma densidade de sementes e regime de pastoreio adequados, limitando 

o uso de fertilizantes. Com as alterações climáticas previstas para Portugal é esperada uma 

significativa redução da precipitação no final do inverno e início de primavera e também 

menor período na precipitação (Santos & Miranda 2006). Este estudo sugere que os efeitos 

negativos destas alterações na qualidade do habitat para o sisão podem ser mais evidentes em 

anos de seca, particularmente nos solos mais pobres e nas áreas menos intensivas, que 

correspondem aqueles que geralmente têm uma maior disponibilidade de habitat adequado 

(terras em pousio e extensas pastagens) e maior densidade de machos reprodutores. 

Determinar a melhor forma de gerir estes pousios para atingir a qualidade do habitat num 

clima em mudança é um grande desafio para os investigadores e conservacionistas. 



    

 

 



    

 

SECÇÃO V DISCUSSÃO FINAL 



    

 



    

 

CAPÍTULO 12. DISCUSSÃO FINAL 

 

Neste Capítulo são apresentadas e discutidas as principais conclusões, relativas ao efeito da 

intensificação agrícola na paisagem e na comunidade de aves dos pousios e searas, dando-se 

particular destaque à sua aplicação para o conhecimento científico na definição de medidas de 

gestão nas áreas agrícolas para a conservação das aves estepárias. 

12.1. O Efeito da intensificação agrícola na dinâmica da paisagem  

 

A intensificação agrícola não se reflete numa simplificação da paisagem 

Os resultados do presente estudo demonstram que a associação dos conceitos de 

intensificação agrícola e simplificação da paisagem tal como é amplamente referenciado para 

a Europa (Stoate et al. 2001, Benton et al. 2003, Tscharntke et al. 2005), não poderá ser 

generalizado. No contexto nacional, em particular no Baixo Alentejo, o gradiente de 

intensificação agrícola é retratado pela dominância de pousio no extremo da extensificação 

(representando a necessidade de um esquema de rotação de cultivos devido à fraca capacidade 

de uso do solo) e sua ausência no extremo da intensificação. A introdução progressiva de 

novos usos do solo, à medida que aumenta o gradiente de intensificação, aumenta a 

diversidade da paisagem não correspondendo no entanto, a uma melhoria na adequabilidade 

do habitat para as aves estepárias, devido ao desaparecimento do mosaico agrícola tradicional 

(rotação cereal-pousio). O nível de intensificação intermédio, em que ainda se pratica o 

sistema rotação cereal-pousio diferencia-se do extremo de extensificação pela maior 

superfície ocupada pelas searas. A situação retratada para o Baixo Alentejo é semelhante à das 

regiões no Leste Europeu, em que uma biodiversidade elevada está associada a usos do solo 

homogéneos, e o aumento dos níveis de intensificação agrícola é acompanhado por um 

aumento na diversidade de usos do solo (Báldi & Bátary 2011, Batary et al. 2011). 

 



    

 

Na última década a superfície de cereal diminuiu em todas as áreas de estudo com 

diferentes níveis de intensificação agrícola 

As áreas extensivas estão fortemente dependentes das políticas agrícolas europeias. O 

desligamento de ajudas à produção, introduzido pela PAC a partir do início da década de 

2000, veio agravar a tendência de decréscimo da área de cereal e também de leguminosas. A 

diminuição da área de cereal nas áreas intensivas, esteve relacionada com a conversão de 

áreas agrícolas em olival de regadio em regime intensivo, acompanhando o crescimento desta 

cultura verificado na região do Alentejo na última década, correspondendo a 24.5 mil hectares 

em regime intensivo.  

A promoção da rotação do cereal-pousio nas áreas extensivas e de “set-aside” nas áreas 

intensivas são fundamentais para a conservação das aves estepárias 

Nas áreas identificadas como prioritárias para a conservação das aves estepárias é urgente 

contrariar a tendência de desaparecimento dos pousios e diminuição do cereal, promovendo 

novamente a rotação cereal-pousio. Por outro lado, é necessário evitar o abandono agrícola e a 

florestação, de forma a evitar a fragmentação de zonas abertas com elevado valor de 

biodiversidade, por manchas de matos e florestações. 

A medida de retirada obrigatória de terras (“set-aside”), finalizada em 2007, permitia a 

existência de pousios mesmo nos sistemas intensivos, e constituía um importante habitat de 

alimentação e reprodução (Donald & Evans 1994, Evans & Smith 1994, Aebisher 1997). Esta 

medida deverá ser reintroduzida e adaptada à nidificação das aves, não permitindo a 

mobilização dos terrenos desde a ceifa até ao final da época reprodutora, de forma a evitar a 

destruição de ninhos e aumentando o sucesso reprodutor das aves. 

 



    

 

12.2. O efeito da intensificação agrícola na qualidade das searas  

 

A intensificação agrícola tem efeitos na estrutura da vegetação das searas na época 

reprodutora 

A intensificação agrícola influencia a estrutura da vegetação das searas na época reprodutora, 

em que a altura, cobertura e a densidade foliar da vegetação aumenta ao longo do gradiente de 

intensificação agrícola. Estas diferenças estão associadas a uma maior intensidade das práticas 

culturais (e.g. aumento da aplicação de agroquímicos) e melhor aptidão agrícola do solo. No 

entanto, esta estrutura da vegetação está sujeita a variações interanuais, associadas 

provavelmente às condições climatéricas, que influenciaram as datas das sementeiras e o 

estado fenológico do cereal. 

 

Nas áreas extensivas, as diferenças estruturais da vegetação nas searas estão também 

associadas ao tipo de cereal  

O padrão estrutural das searas na área mais extensiva varia com a espécie e variedade 

utilizada (na área mais intensiva não foi analisada esta componente devido à dominância de 

searas de trigo). A utilização de variedades para produção de grão, a altura da vegetação e 

densidade foliar horizontal apresenta um aumento ao longo do gradiente aveia <cevada 

<trigo. No entanto, quando as áreas estão sujeitas a um regime de gestão dirigido à pecuária 

extensiva de bovinos, as searas apresentam-se densas nas classes de altura mais altas, estando 

esse facto associado à utilização de culturas de aveia para forragem. Estas são prejudiciais 

para a nidificação das aves estepárias, que dependem das searas mais esparsas e baixas 

(Rocha 2006). Por outro lado, estas culturas tendem a ser ceifadas precocemente, podendo 

levar à destruição de ninhos, nomeadamente para as espécies Circus pygargus (Claro 2000) e 

Otis tarda (Morgado & Moreira 2000, Rocha 2006). Este facto poderá ser agravado nos anos 

em que o clima é desfavorável ao desenvolvimento das searas em geral, tornando fraca a 

qualidade do grão, tendendo estas a serem fenadas e/ou pastoreadas, como ocorreu em 2003 e 

2004 (INE 2003, 2004). 

 

O gradiente de intensificação agrícola não tem efeitos sobre a disponibilidade alimentar 

para as aves, no inverno e época reprodutora 



    

 

O nível de intensificação não teve efeitos na disponibilidade de sementes no inverno, e de 

artrópodes na época reprodutora. Relativamente à disponibilidade de sementes, o tipo de 

cereal e a densidade de sementeira constituem os principais fatores de variação entre áreas, 

existindo uma tendência geral para a diminuição da densidade de sementeira (número de 

sementes deitadas no solo durante a sementeira) ao longo da sequência de aveia> cevada> 

trigo (Leonard & Martin 1968). Esta ausência de diferença na disponibilidade de sementes 

entre áreas sugere que o nível de intensificação na região não se reflete neste tipo de recurso 

alimentar para as aves. Na época reprodutora, não existiu um efeito do gradiente de 

intensificação na disponibilidade de artrópodes, mas identificou-se uma tendência para maior 

disponibilidade de artrópodes da vegetação herbácea na área mais extensiva, enquanto nas 

restantes áreas mais intensivas, existiu uma maior disponibilidade de artrópodes do solo. Este 

facto sugere que, apesar de tudo, o nível de agroquímicos utilizado nas áreas mais intensivas 

não é suficientemente elevado para que o impacto negativo sobre as populações de artrópodes 

tenha sido detetado pelo esquema de amostragem utilizado. 

Foi encontrada uma relação positiva entre a disponibilidade de artrópodes da vegetação e a 

precipitação na época reprodutora, com as densidades de artrópodes a diminuírem nos anos 

secos. Desta forma, as variações na abundância deste recurso trófico das aves parecem ser 

mais determinadas pelo clima do que pelo nível de intensificação agrícola. 

 

12.3. O efeito da intensificação agrícola na comunidade de aves das searas  

 

As populações de aves associadas às searas são afetadas ao longo do gradiente de 

intensificação agrícola no inverno e na época reprodutora  

A abundância total de aves nas searas, bem como a abundância de estepárias e residentes, 

diminuíram ao longo do gradiente de intensificação. Durante a época reprodutora, as searas 

podem constituir um importante habitat de alimentação para as aves, devido à elevada 

abundância e diversidade de artrópodes, no entanto a acessibilidade ao alimento poderá 

determinar a abundância/ocorrência das espécies (Vandenberghe et al. 2009), principalmente 

para as aves de pequeno porte (Gabriel et al. 2010). De acordo com os resultados deste 

estudo, ao longo do gradiente de intensificação agrícola não se registou uma diminuição da 

quantidade de recursos tróficos, mas o aumento da altura e densidade da vegetação poderá 

torná-las demasiado densas, dificultando o acesso das aves ao alimento, mesmo para espécies 



    

 

que preferem vegetação mais alta, pelo menos na época reprodutora. Este fator pode ter 

causado o padrão observado na abundância de aves. No entanto, no inverno as diferenças da 

estrutura da vegetação e disponibilidade de sementes não dependeram do gradiente de 

intensificação, não podendo as diferenças nos parâmetros de abundância/ocorrência das aves 

ser explicadas por estes dois fatores.   

 

O presente estudo vem demonstrar que o impacto da intensificação sobre as populações 

de aves pode ocorrer também ao nível da parcela 

Foi demonstrado que o gradiente de intensificação agrícola atua ao nível de um uso do solo 

específico, o cereal, e não só ao nível da paisagem, pela perda de habitat ou alterações da 

diversidade/ocupação dos habitats, como demonstram outros estudos (e.g. Brotons et al. 2004, 

Morales et al. 2005). 

  

As espécies estepárias Melanocorypha calandra e Tetrax tetrax foram as que mais 

responderam à intensificação agrícola, no inverno e na época reprodutora.  

As duas espécies diminuíram a abundância nas searas ao longo do gradiente de intensificação, 

não ocorrendo sequer nas searas mais intensivas. Estas poderão funcionar como "indicadores" 

da qualidade da estepe cerealífera, respondendo negativamente à alteração destes sistemas, 

como se constata ao evitarem as áreas abertas fragmentadas (Morgado et al. 2010, Reino et al. 

2010).  

A espécie Emberiza calandra, que tem nas searas o seu habitat preferencial de ocorrência, 

diminuiu também a sua abundância ao longo do gradiente de intensificação agrícola. As 

variações que se verificam na estrutura da vegetação do cereal ao longo deste gradiente, em 

que se existe um aumento na altura, cobertura e densidade do cereal, poderão explicar o 

padrão da variação na abundância para esta espécie. 

 



    

 

O fator ano não influenciou, na generalidade, as variações na abundância/ocorrência na 

comunidade de aves nas searas 

Apesar do efeito do ano na estrutura da vegetação e recursos alimentares das aves, não se 

observou um efeito notório nas populações de aves. Apenas para as espécies Coturnix 

coturnix e Cisticola juncidis, se verificaram diferenças interanuais na abundância. A 

abundância da espécie nidificante Coturnix coturnix, diminuiu entre 2002 e 2004, o que 

poderá estar relacionada com os padrões de precipitação acumulada no período de Janeiro-

Abril (De Juana & Garcia 2005), coincidindo com uma redução da precipitação. Para a 

espécie Cisticola juncidis verificou-se um diferente padrão de variação, aumentando entre 

2002 e 2004. 

 

O tipo de cereal influencia a abundância das espécies  

A aveia (variedade grão) parece ser a melhor escolha para a conservação de aves, devido a 

uma maior abundância de aves associada. No inverno estas searas oferecem uma maior 

disponibilidade de sementes para as espécies granívoras, enquanto na época reprodutora, são 

mais baixas e menos “densas” (densidade foliar horizontal menor) favorecendo a 

acessibilidade das sementes no solo pelas aves (e.g. Diaz & Tellería 1994).  

 

No estudo a diferentes escalas, a componente à escala da parcela foi mais importante 

para a comunidade de aves das searas no inverno do que a componente à escala da 

paisagem 

No inverno a variabilidade explicada pelas variáveis da parcela foi superior à explicada pelas 

variáveis da paisagem em todas as áreas, sendo a diferença mais notória na área mais 

intensiva. Este facto sugere que os efeitos da gestão à escala da parcela afetam de forma mais 

notória as comunidades de aves nas áreas de agricultura mais intensiva. Durante a época 

reprodutora, as variáveis à escala da parcela parecem ter tido um peso semelhante às da 

paisagem, e independentes do nível de intensificação.  

Para a comunidade de aves nas searas, foi possível identificar padrões ao longo do gradiente 

de intensificação agrícola. À escala da parcela, as variáveis relativas à estrutura da vegetação 

foram determinantes para a resposta da comunidade de aves. As espécies granívoras estiveram 

associadas a searas mais baixas e esparsas no inverno, e também foram favorecidas pela maior 

disponibilidade de sementes no solo. Na época reprodutora, as espécies associadas aos 



    

 

terrenos lavrados, foram favorecidas pela vegetação baixa nas searas. Nesta época, a 

disponibilidade de artrópodes influencia também a resposta das espécies nas searas, 

constituindo um importante recurso para as crias (Green 1984, Brickle et al. 2000, Wilson et 

al. 2009).   

À escala da paisagem, a maior cobertura de pousios recentes e antigos na envolvente da 

parcela de cereal foi determinante para a comunidade de aves, como constatado Moreira et al. 

(2005). A cobertura de lavrados e leguminosas também favorece as espécies dependentes 

deste habitat. Estes resultados apoiam a importância de manter o mosaico agrícola 

diversificado, especialmente nas áreas identificadas como importantes para as aves estepárias. 

A importância dos pousios recentes, foi também demonstrada para as áreas mais intensivas.  

Dada a importância da estrutura da vegetação para a comunidade de aves, as searas deverão 

ser geridas de forma a privilegiar a diversidade estrutural ao nível da paisagem, para cumprir 

os diferentes requisitos alimentares e de nidificação das diferentes espécies (Benton et al. 

2003, MacMahon et al. 2010, Sanza et al. 2011).  

A perturbação (distância às casas e estradas) e a cobertura de floresta/culturas permanentes na 

envolvente da parcela, também devem ser consideradas na gestão das áreas, principalmente na 

época reprodutora. Algumas espécies são favorecidas pela proximidade de casas ou estradas 

ou áreas fragmentadas, com matos ou áreas florestais, enquanto outras espécies preferem 

áreas pouco perturbadas, extensas e homogéneas, como demonstrado por outros estudos (e.g. 

Moreira et al. 2005, Morgado et al. 2009).   

 

De forma a melhorar o habitat para as aves nas áreas intensivas durante o inverno, a gestão 

deverá incidir nas variáveis à escala da parcela: estrutura da vegetação, densidade de sementes 

(tipo e variedades de cereal). Nas searas de nível intermédio de intensificação, durante a 

época reprodutora a gestão das áreas agrícolas deverá incidir à escala da paisagem, 

considerando a distância às casas, e cobertura de floresta/culturas permanentes e pousios 

recentes na envolvente da parcela.  



    

 

12.4. O efeito da intensificação agrícola na qualidade dos pousios  

 

O nível de intensificação tem efeitos na estrutura da vegetação nos pousios no inverno 

A área mais extensiva apresenta a vegetação menos desenvolvida, i.e. mais baixa e densa e 

com menor percentagem de cobertura da vegetação, possivelmente devido a uma menor 

aptidão agrícola do solo e ao regime de pastoreio praticado. De facto, os pousios com 

presença de gado são mais baixos, com menor percentagem de cobertura da vegetação e 

menor densidade foliar horizontal no estrato herbáceo mais baixo. 

No presente estudo, a idade do pousio não se refletiu na estrutura da vegetação, podendo a 

diversidade nos pousios ser estabelecida principalmente através da gestão do pastoreio. A 

diversidade a nível estrutural da vegetação na parcela e na paisagem, através da existência de 

parcelas pastoreadas e não pastoreadas deverá ser mantida de forma a cumprir os requisitos 

específicos das várias espécies de aves associadas à estepe cerealífera. O diferente nível de 

intensificação entre as duas áreas, relativamente à gestão do pastoreio nos pousios, diferiu 

principalmente no tipo de gado utilizado, já que o gado bovino domina na área de nível 

intermédio de intensificação enquanto na área mais extensiva a representatividade do gado 

bovino e ovino tende a ser semelhante. Salienta-se ainda o facto das limitações ao pastoreio 

que são aplicadas na área da ITI de Castro Verde, onde os agricultores aderentes 

comprometem-se a manter um efetivo inferior ou igual a 0,7 CN/hectare
11

, não terem ainda 

sido avaliadas quanto aos seus efeitos sobre a conservação das aves, e no efeito da vegetação 

em áreas com diferentes produtividades do solo. 

Por outro lado, será importante também manter pousios não pastoreados (“set-asides”) de 

forma a permitir vegetação mais desenvolvida e uma maior abundância de insetos (e.g. 

Vickery et al. 2001).  

 

                                                      
11

 Alínea b) do nº 1 do Artº 70º da Portaria 1234/2010 de 10 de dezembro: Tenham, na unidade de 

produção, um encabeçamento de animais em pastoreio, inferior ou igual a 0,7 CN/ha de superfície 

forrageira acrescida com 10 % da área semeada com cereal praganoso; 

1 CN = 1 vaca ou 6 ovelhas 



    

 

 

12.5. O efeito da intensificação agrícola na comunidade de aves dos pousios 

 

A abundância de estepárias e residentes nos pousios é afetada negativamente pelo 

gradiente de intensificação 

As espécies estepárias e as residentes foram mais abundantes na área extensiva, no inverno e 

época reprodutora. A resposta ao gradiente de intensificação foi particularmente evidente para 

a espécie estepária Melanocorypha calandra. A espécie Emberiza calandra, não se enquadra 

neste padrão, uma vez que parece ser favorecida em pousios com algum grau de 

intensificação no inverno e época reprodutora, já que foi significativamente mais abundante 

nos pousios da área de nível intermédio de intensificação.  

As espécies invernantes/nidificantes responderam principalmente a variáveis 

relacionadas com a gestão dos pousios, a idade do pousio e presença de gado.  

A estrutura da vegetação constitui um importante fator de seleção de habitat por parte das 

aves, no entanto apenas a presença de gado foi responsável por diferenças na estrutura na 

vegetação. Apesar deste facto, a comunidade de aves respondeu à idade do pousio, podendo 

estar relacionado com as diferenças na disponibilidade alimentar, entre os pousios antigos e 

recentes. Aos pousios antigos está normalmente associado uma maior diversidade florística e 

de invertebrados (e.g. Vickery et al. 1999) o que terá favorecido a ocorrência de um maior 

número de espécies no inverno. Por outro lado, os pousios recentes, podem constituir um 

importante habitat de alimentação no inverno, especialmente para as espécies granívoras. (e.g. 

Telleria et al. 1988). 

As variações interanuais na comunidade de aves não podem ser explicadas pela 

estrutura da vegetação 

 As variações climáticas entre anos podem refletir-se nas diferenças estruturais da vegetação 

ou na disponibilidade alimentar. Para as áreas consideradas, as variações nas aves não são 

explicadas pelas variações na estrutura da vegetação, dado que não existiram diferenças 

significativas entre anos, no entanto, a disponibilidade alimentar, poderá ter sofrido variações. 

O clima, particularmente a precipitação, é um importante fator na determinação da 

abundância de insetos. A precipitação reduzida durante a época reprodutora pode condicionar 



    

 

de forma significativa a abundância de vários grupos artrópodes em área agrícolas (Frampton 

et al. 2000). 

 

No estudo a diferentes escalas, as componentes das variáveis à escala da parcela e da 

paisagem foram igualmente importantes para a comunidade de aves dos pousios. 

No inverno e na época reprodutora, a variabilidade explicada pelas variáveis da parcela e da 

paisagem foi semelhante entre áreas com diferente nível de intensificação. Foi possível 

identificar padrões de resposta para a comunidade de aves nos pousios. 

À escala da parcela, a comunidade de aves respondeu aos elementos estruturais da 

vegetação. A diversidade da vegetação deverá ser gerida de forma a cumprir os requisitos das 

espécies de aves associadas. De acordo com as preferências ecológicas de cada espécie, na 

ausência dos seus habitats preferenciais na época reprodutora (searas ou terrenos lavrados), os 

pousios poderão constituir habitats alternativos (habitats subóptimos), dadas as características 

estruturais da vegetação semelhantes. A estrutura da comunidade de aves/riqueza específica 

no inverno respondeu à idade do pousio ao longo do gradiente, com relevância para os 

pousios antigos. A presença de gado nas parcelas de pousio (inverno e época reprodutora) 

também contribui para o aumento da abundância de várias espécies, possivelmente associado 

a uma diversidade estrutural criada pelo gado na parcela, satisfazendo os requisitos ecológicos 

de um número amplo de espécies (Wolff 2005).  

À escala da paisagem, as variáveis de perturbação, e a diminuição da cobertura de cultivos 

de leguminosas/lavrados, da cobertura de pousios antigos e da dimensão da parcela ao longo 

do gradiente de intensificação, afetam um grande número de espécies, especialmente as 

estepárias. Para as áreas estudadas, verificou-se o aumento da diversidade de habitats com a 

intensificação agrícola, verificando-se também neste estudo uma diminuição da dimensão 

média da parcela. Este facto, desfavorece particularmente as espécies como Melanocorypha 

calandra e Tetrax tetrax (associadas a parcelas de pousios de grande dimensão).  

Na área com nível de intensificação intermédio, algumas variáveis como a dimensão da 

parcela de pousio, e a cobertura de floresta/culturas permanentes (indicador da fragmentação 

das áreas abertas) afetam as espécies que dependem de grandes extensões de área aberta, 

favorecendo outras associadas a áreas abertas fragmentadas, por mato ou floresta (Moreira et 

al 2007, Reino et al. 2009, Leitão et al. 2010). 

 



    

 

O estudo de monitorização de densidade de machos de sisão, evidencia a intensificação 

da agricultura e a precipitação como fatores de declínio desta espécie 

Os efeitos da intensificação agrícola afetam negativamente as populações de Tetrax tetrax, 

principalmente através de perda de pousios, que constituem o habitat para exibição de 

machos. A gestão agrícola e as práticas agroambientais devem assegurar uma elevada 

disponibilidade de pousios ao nível da paisagem e uma qualidade de habitat adequado para a 

espécie nestes habitats, em particular ao nível da estrutura da vegetação. Para alcançar este 

objetivo, é necessária a gestão das culturas em esquema de rotação e adoção de regimes de 

pastoreio adequados.  

A densidade de machos de sisão, entre 2002 e 2008 sofreu um declínio de 48%, a qual se 

deveu à tendência observada na população da área mais extensiva. Este declínio na densidade 

de machos de sisão não poderá ser atribuído às alterações no seu habitat preferencial, dado 

que a superfície ocupada pelos pousios aumentou entre 2002 e 2008, nas áreas mais 

extensivas. Esse estudo demonstrou a importância da precipitação enquanto fator associado à 

tendência populacional observada na área mais extensiva. A qualidade do solo mais pobre, 

baixa precipitação e ausência de culturas irrigadas, poderão afetar a qualidade do habitat da 

área mais extensiva, nomeadamente através da senescência vegetativa e diminuição da 

abundância de artrópodes, comparativamente com áreas mais intensivas, onde solos mais 

férteis e a irrigação aumentam a disponibilidade de água por um período mais alargado. A 

influência das variações climáticas no sucesso reprodutivo e nas tendências populacionais das 

espécies de otidídeos tem vindo a ser demonstrada em alguns estudos (e.g. Morales et al. 

2002, Delgado et al. 2009). Com as alterações climáticas previstas para Portugal é esperada 

uma significativa redução da precipitação no final do inverno e início de primavera e também 

menor período na precipitação (Santos & Miranda 2006). Este estudo sugere que os efeitos 

negativos destas alterações na qualidade do habitat para o sisão podem ser mais evidentes em 

anos de seca.  

 



    

 

12.6. Constrangimentos metodológicos e estudos futuros 

O presente estudo apoia a necessidade de estudos plurianuais, como defendido por Maron et 

al. (2005) e Morales et al. (2005), de forma a detetar as variações a longo-prazo, associadas 

não só às variações climáticas e dos recursos, para além das variações estacionais. 

Relativamente ao estudo da qualidade dos pousios para as aves, não foi contemplado, o tipo 

de gado, a densidade (número de cabeças de gado/ha) e o período de permanência do gado 

nos pousios, que constituem fatores relevantes ao nível na determinação da intensidade do 

pastoreio e consequentemente na estrutura da vegetação. Para além do referido, será 

importante considerar a composição da vegetação (diversidade florística) e a disponibilidade 

alimentar nos pousios para as aves (invertebrados e sementes).  

Em estudos futuros relativos à resposta da comunidade de aves a diferentes escalas espaciais 

(parcela e paisagem), será relevante a integração de outras variáveis (para além das variáveis 

relativas à gestão agrícola), nomeadamente as relações inter e intraespecíficas (e.g. Morgado 

et al. 2010), localização geográfica, tipo de solo (Silva 2010, Guerrero et al. 2011), o relevo 

(Brotons et al. 2004), de forma a melhorar a variabilidade explicada. 
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Anexo A. Listagem das ordens, super-famílias e famílias de invertebrados capturados na 

armadilhagem “pitfall” e na rede de batimentos. 

FILO CLASSE ORDEM FAMÍLIA Rede de 

Batimentos 

Pitfalls 

Arthropoda Malacostraca Isopoda   X 

 Chilopoda    X  

 Diplopoda    X 

 Arachnida Acarina  X X 

  Araneae  X X 

  Opiliones   X 

  Pseudoscorpionida   X 

  Collembola Sminthuridae X X 

   Entomobryoidea X X 

   Poduroidea X X 

  Dictyoptera Blattidae  X 

   Mantidae X  

  Coleoptera Anobiidae X  

   Alleculidae X X 

   Anthicidae X X 

   Apionidae X  

   Brentidae X X 

   Bruchidae X  

   Byrrhidae  X 

   Buprestidae  X 

   Cantharidae X X 

   Carabidae X X 

   Cerambycidae X  

   Chrysomelidae X X 

   Cicindelidae  X 

   Cleridae  X 

   Colydiidae  X 

   Corylophidae x X 

   Coccinelidae x X 

   Cryptophagidae x X 

   Cucujidae x X 

   Curculionidae x X 

   Dermestidae x X 

   Elateridae  X 

   Endomychidae x X 

   Erotylidae  X 

   Alticidae x X 

   Histeridae  X 

   Hypocopridae  X 

   Lathridiidae  X 

      



 CLASSE ORDEM FAMÍLIA Rede de 

Batimentos 

Pitfalls 

   Leiodidae x X 

   Limnichidae  X 

   Meloidae x X 

   Melyridae x X 

   Merophysidae  X 

   Nitidulidae x X 

   Mycetophagidae  X 

   Oedemeridae x X 

   Pselaphidae  X 

   Scarabaeidae  X 

   Silphidae  X 

   Silvanidae  X 

   Sphindidae  X 

   Staphylinidae x X 

   Phalacridae x X 

   Ptiliidae  X 

   Tenebrionidae  X 

      

  Dermaptera Forficulidae x X 

  Diptera Agromyzidae x  

   Asilidae  X 

   Anthomyiidae  X 

   Asteiidae x X 

   Bibionidae  X 

   Calliphoridae  X 

   Camillidae  X 

   Cecidomyidae x X 

   Ceratopogonidae x X 

   Chironomidae x X 

   Chloropidae x X 

   Dolichopodidae  X 

   Dryomyzidae  X 

   Drosophilidae  X 

   Empididae x X 

   Ephydridae x X 

   Fannidae  X 

   Heleomyzidae  X 

   Lonchopteridae x  

   Mycetophilidae  X 

   Muscidae  X 

   Opomyzidae  X 

   Phoridae  X 

   Psychodidae  x 

   Rychodidae  x 

   Sarcophagidae  x 

   Scatopsidae x x 

   Sciaridae  x 



 CLASSE ORDEM FAMÍLIA Rede de 

Batimentos 

Pitfalls 

   Sepsidae  x 

   Sphaeroceridae  x 

   Syrphidae  x 

   Tachinidae  x 

   Therevidae  x 

   Tipulidae x x 

   Trichoceridae  x 

  Heteroptera Alydidae x x 

   Berytidae  x 

   Cydnidae  x 

   Coreidae  x 

   Hydrometridae  x 

   Nabidae x x 

   Miridae x x 

   Lygaeidae x x 

   Reduviidae x x 

   Scutelleridae x x 

   Tingidae x x 

   Pentatomidae x x 

  Homoptera Aphididae x x 

   Cicadellidae x x 

   Cercopidae x x 

   Delphacidae  x 

   Fulgoridae x x 

  Hymenoptera Apidae  x 

   Braconidae x x 

   Chalcidoidea x x 

   Cynipidae x x 

   Cleptidae  x 

   Ichneumonidae  x 

   Formicidae x x 

   Mymaridae  x 

   Mutillidae  x 

   Sphecidae x x 

   Pompilidae  x 

   Proctotrupoidea x x 

   Pteromalidae x  

   não identificados (Parasitica) x x 

  Lepidoptera Larvas x  

   Adultos  x  

  Orthoptera Acrididae x x 

   Gryllidae x x 

   Gryllotalpidae   

   Tettigoniidae x x 

  Psocoptera Ectopsocidae x  

   Caeciliidae x  

      



 

 CLASSE ORDEM FAMÍLIA Rede de 

Batimentos 

Pitfalls 

  Ephemeroptera  x  

  Neuroptera Berothidae x x 

   Myrmeleontidae x  

  Thysanoptera Aelothripidae x x 

   Thripidae x x 

  Thysanura Machilidae  x 
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ANEXO B.1. Factores resultantes da PCA a partir das variáveis da estrutura da vegetação no 

Inverno, para as áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel. São apresentadas as coordenadas  

dos valores próprios e a variância explicada pelos factores da PCA As coordenadas superiores 

a 0.6 estão representadas a negrito.  

 

Variáveis 
São Marcos Entradas Ervidel 

PC1VEG PC2VEG PC1VEG PC2VEG PC1VEG PC2VEG 

D
en

si
d

ad
e 

 f
o

li
ar

 

h
o

ri
zo

n
ta

l 

Classe altura 1 (0-12.5cm) 0.942 0.109 0.258 0.937 0.162 0.958 

Classe altura 2 (0-25cm) 0.913 0.304 0.619 0.723 0.501 0.804 

Classe altura 3 (25-37.5cm) 0.661 0.659 0.879 0.385 0.764 0.533 

Classe altura 4 (37.5 – 50cm) 0.290 0.946 0.965 0.123 0.955 0.287 

Classe altura 5 (50-62.5cm) 0.126 0.975 0.862 -0.002 0.959 0.154 

Classe altura 6 (62.5-75cm) 0.078 0.974 - - 0.965 0.153 

 altura da vegetação 0.823 0.442 0.609 0.719 0.602 0.778 

 cobertura da vegetação 0.850 -0.023 -0.114 0.872 0.079 0.912 

 Valor próprio 3.665 3.530 3.282 2.843 3.993 3.416 

 Variância explicada 45.818 44.120 46.880 40.612 49.911 42.699 

 

ANEXO B.2. Factores resultantes da PCA a partir das variáveis da  estrutura da vegetação na 

época reprodutora, para as áreas de São Marcos, Entradas e Ervidel. São apresentadas as 

coordenadas dos valores próprios e a variância explicada pelos factores da PCA. As 

coordenadas superiores a 0.6 estão representadas a negrito. 

 

Variáveis São Marcos Entradas Ervidel 

PC1VEG PC2VEG PC3VEG PC1VEG PC2VEG PC3VEG PC1VEG PC2VEG PC3VEG 

D
en

si
d

ad
e 

 f
o

li
ar

 h
o

ri
zo

n
ta

l 
–

C
al

ss
e 

d
e 

 

al
tu

ra
 

1 (0-12.5cm) 0.129 0.923 0.094 0.880 -0.005 0.056 0.650 0.906 0.051 

2 (0-25cm) 0.206 0.941 0.071 0.935 0.104 0.032 0.188 0.953 0.045 
3 (25-37.5cm) 0.366 0.905 0.019 0.935 0.219 0.011 0.370 0.897 0.038 
4 (37.5 – 50cm) 0.562 0.775 -0.027 0.873 0.371 -0.011 0.530 0.808 0.043 
5 (50-62.5cm) 0.727 0.575 -0.116 0.760 0.511 -0.011 0.769 0.563 0.065 
6 (62.5-75cm) 0.841 0.431 -0.114 0.601 0.690 0.002 0.928 0.267 0.147 
7 (75-87.5cm) 0.905 0.281 -0.080 0.424 0.803 0.028 0.912 0.136 0.293 
8 (87.5-100cm) 0.910 0.123 0.169 0.226 0.927 0.156 0.591 0.051 0.738 
9 (100-112.5cm) 0.759 0.047 0.415 0.063 0.907 0.233 0.242 0.042 0.960 
10 (112.5-125cm) 0.251 0.048 0.876 0.014 0.835 0.376 0.097 0.042 0.958 

11 (125-137.5cm) -0.141 0.123 0.740 0.019 0.713 0.610 - - - 
12 (137.5-150cm) - - - 0.067 0.202 0.963 - - - 
13 (150-162.5cm) - - - 0.059 0.170 0.972 - - - 
14(162.5-175cm) - - - 0.059 0.170 0.972 - - - 

 Altura da vegetação 0.788 0.465 0.011 0.553 0.750 0.176 0.826 0.332 0.386 
 Cobertura da 

vegetação 
0.201 0.810 0.207 0.690 0.073 0.134 0.499 0.426 0.317 

Valores próprios 4.713 4.658 1.607 5.253 5.131 3.463 4.092 3.890 2.752 
Variância explicada (%) 36.254 35.827 12.36 32.834 32.066 21.662 34.102 32.417 22.937 

 

 



ANEXO B.3. Factores resultantes da PCA a partir das variáveis relativas à disponibilidade de 

artrópodes do solo e da vegetação, na época reprodutor a, para as áreas de São Marcos, 

Entradas e Ervidel. São apresentadas as coordenadas dos valores próprios e a variância 

explicada pelos factores da PCA As coordenadas superiores a 0.6 estão representadas a 

negrito. 

Variáveis  

São Marcos Entradas Ervidel 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC1 PC2 PC3 PC4 PC1 PC2 

Abundância de artrópodes do solo -0.190 0.890 -0.011 -0.046 -0.024 0.917 0.217 0.130 0.915 0.107 

Biomassa de artrópodes do solo 0.365 0.746 0.068 0.033 0.011 0.677 -0.108 -0.595 0.635 0.260 

Riqueza taxonómica de artrópodes do solo 0.017 0.481 0.820 -0.037 0.524 0.550 0.484 0.070 0.958 -0.003 

Diversidade de artrópodes do solo 0.087 -0.196 0.943 0.056 0.719 -0.252 0.262 -0.114 0.810 -0.061 

Abundância de artrópodes da vegetação 0.410 0.055 -0.054 0.774 0.773 0.045 -0.576 0.143 0.136 0.828 

Biomassa de artrópodes da vegetação -0.022 -0.067 0.065 0.887 -0.005 0.089 -0.128 0.917 -0.212 0.735 

Riqueza taxonómica de artrópodes da vegetação 0.884 0.094 0.012 0.405 0.854 0.190 0.090 0.002 0.207 0.939 

Diversidade de artrópodes da vegetação 0.929 -0.014 0.095 -0.009 0.129 0.169 0.862 -0.085 0.133 0.731 

Valores próprios 2.136 1.739 1.462 1.258 1.991 1.635 1.583 1.558 2.937 2.725 

Variância explicada (%) 26.70 21.74 18.27 15.72 24.89 20.44 19.78 19.47 36.72 34.06 
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Abstract

Vegetation structure and seed abundance were compared across three types of cereal fields (wheat, barley and oats) in Castro
Verde (Portugal). Bird abundance and species richness were also compared across cereal types, during winter, breeding and
post-breeding seasons. There was a gradient of increasing vegetation height and density in the sequence oats< barley< wheat.
Seed and total bird abundance decreased along the same gradient (oats> barley> wheat) during winter, but no difference was
found for the breeding and post-breeding seasons. Significant differences were also obtained for skylarkAlauda arvensis and
fan-tailed warblerCisticola juncidis, respectively, for winter and breeding seasons. Bird species richness was not influenced
by cereal type in any season. Different cereal species provide different habitat and food resources for birds. This should be
taken into account when defining agri-environmental management rules.
© 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Keywords: Cereal; Wheat; Barley; Oats; Birds; Vegetation structure; Seed abundance

1. Introduction

The cereal steppes of the Iberian Peninsula con-
stitute a type of low-intensity farming system hold-
ing significant populations of several bird species
with unfavourable conservation status (Suárez et al.,
1997). The traditional management of this mosaic
landscape, consisting mainly of cereal fields, fallow
land, pastures and ploughed fields, is based on the
extensive cultivation of cereals in a rotation scheme
(Suárez et al., 1997). Delgado and Moreira (2000)
characterised the bird assemblages associated with
each component of the cereal steppe of Castro Verde
(Portugal). Different species were associated with
each of the land uses, particularly during the breeding

∗ Corresponding author. Tel.:+351-1-361-6080;
fax: +351-1-362-3493.
E-mail address: ceabn@ip.pt (F. Moreira).

season, and maintaining a diverse agricultural mosaic
was crucial to bird diversity at a landscape level.

This paper focuses on cereal crops, three main
species being used: wheat (Triticum spp.), barley
(Hordeum spp.) and oats (Avena spp.). We attempt
to detect if: (a) there are differences in habitat struc-
ture and food resources among the three cereal types,
based on sward structure and seed abundance during
winter and post-breeding and (b) trends in bird abun-
dance and species richness across cereal types relate
to differences in habitat structure and food.

2. Methods

The study was carried out from December 1996 to
August 1997 in a 5240 ha area in the cereal steppe
of Castro Verde (ca. 37◦43′N, 7◦57′W). Cereal fields
occupied ca. 25% of the area. All types of cereals are

0167-8809/02/$ – see front matter © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
PII: S0167-8809(02)00095-6
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usually sown in September–November and harvested
in June–July. The resulting stubbles are grazed mainly
by sheep. For each of the three types of cereals, nine,
nine and 11 plots, respectively, for wheat, barley and
oats, were randomly selected. Some of these plots
were not harvested, reducing sample sizes of stub-
ble fields to nine, six and five, respectively. Further
details can be seen inDelgado and Moreira (2000).

Vegetation height, percentage cover and horizon-
tal density were measured monthly from December
1996 to June 1997 every 10 m over the first 100 m of
each transect used for bird counts. Vegetation height
was measured with a ruler to the nearest centimetre.
Vegetation cover was classified visually to the near-
est 5% using a quadrat of 50× 50 cm2 based on a
graphic scheme (Hays et al., 1981). Horizontal den-
sity was measured at eight different height intervals
(12.5 cm bands) using a profile board (Hays et al.,
1981) 100 cm high and 32 cm wide, marked in black
and white bands of 12.5 cm. The percentage of cover
in each band was estimated to the nearest 5%. This
occurred 120 cm from the board in crouched position,
with the help of a graphic scheme. All measurements
were made by the same observer.

Data on seed abundance were collected in January
in cereal fields and July in stubbles. Seed abundance
in each plot was measured by taking five samples
collected randomly along each transect. Each sample
consisted in the top 1 cm layer of soil in a 15×15 cm2

quadrat. Samples were sieved in the laboratory and
the cereal grains found counted (Telleŕıa et al., 1988).

Bird counts were carried out monthly from De-
cember 1996 to August 1997, using the line transect
method (details inDelgado and Moreira, 2000). Tran-
sect length ranged from 500 to 1000 m (mean±S.D. =
696± 136 m).

For each month, mean vegetation height, cover and
horizontal density were estimated for each plot. The
effect of time and type of cereal on these three vari-
ables was then determined using repeated-measures
ANOVA, with the multivariate approach (Von Ende,
1993; SPSS, 1999). Wilk’s lambda was used to esti-
mate theF-value. Assumptions of equality of covari-
ance matrices were verified using the Box’sM-test
(SPSS, 1999). Polynomial contrasts were used to test
the type of trend (linear, quadratic or cubic) across
time and type of cereal (SPSS, 1999). The Bonfer-
roni test was used to detect differences among pairs

of cereal types. Cover and horizontal density were
arcsin-transformed prior to analyses. As measures
of horizontal foliar density were highly correlated,
a principal components analysis (PCA) was used to
summarise redundant information in a few orthogonal
PCA axes. Sample scores in the first PCA axis were
used as an index of horizontal density summarising
the information contained in the 8 original variables.
Factor scores were log-transformed(log10(x + 1.5))

prior to ANOVA.
Differences in seed abundance across cereal and

stubble types were compared using one-way ANOVA
and linear contrasts. Values were log10-transformed
prior to analyses, to homogenise variance and ap-
proach data to a normal distribution.

Bird relative abundance in each count was expressed
as birds km−1. Data were analysed grouped in the
following time periods: winter (December–February),
breeding (March–June) and post-breeding season
(July and August). Winter and post-breeding data for
each transect were averaged and expressed as mean
relative abundance. For the breeding season, the max-
imum count was used instead of the mean, as this was
assumed to be the best estimate of breeding densities
(Delgado and Moreira, 2000). Total bird abundance
was obtained by summing the estimates for each
species. Abundance was also analysed separately
for two groups of species with different diets, each
species being assigned to either invertebrate-eaters or
seed-eaters based on its diet during winter and post-
breeding. Classification was based onCramp et al.
(1977–1994). Trends in abundance across cereal types
during both seasons were analysed separately for each
group. For each transect, total species richness was es-
timated per season and mean richness compared across
cereal types. Differences in richness and abundance
across cereal types were analysed using one-way
ANOVA with linear contrasts during winter and
breeding. No contrasts were used for post-breeding.
The Bonferroni test was used to determine any sig-
nificant difference between cereals. All analyses were
performed using the SPSS software (SPSS, 1999).

3. Results

The correlation between horizontal density vari-
ables and factor scores in the first PCA axis (67.0%
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Fig. 1. Monthly variation in mean values (and 95% confidence limits) for vegetation variables in three cereal types in the Castro Verde
region, Portugal: (�) barley; (�) wheat; (�) oats. (a) Vegetation height (cm). Significant ANOVA results: time (F5,20 = 204.2, p < 0.001);
type of cereal (F2,24 = 6.1, p = 0.007); time× type (F10,40 = 4.2, p = 0.001). Post hoc comparisons: cubic polynomials for time
(F1,24 = 62.5, p < 0.001) and time× type (F2,24 = 5.2, p = 0.013); linear trend for cereal type (contrast estimate: 7.2,p < 0.005).
(b) Index of horizontal density. Significant ANOVA results: time (F5,20 = 189.6, p < 0.001); type of cereal (F2,24 = 3.8, p = 0.037);
time × type (F10,40 = 4.1, p = 0.001). Post hoc comparisons: cubic polynomials for time (F1,24 = 69.2, p < 0.001) time× type
(F2,24 = 4.4, p = 0.024); linear trend for cereal type (contrast estimate: 0.08,p = 0.015). (c) Proportion cover. Significant ANOVA
results: time (F5,20 = 93.1, p < 0.001). Post hoc comparison: cubic polynomial (F1,24 = 5.7, p = 0.025).

of total variance) ranged from 0.58 to 0.93 (median=
0.84). Scores in this axis were thus a reliable index
of vegetation density. Vegetation height and density
for the three types of cereals (Fig. 1a and b) were
significantly affected by time, type of cereal, and
time × type interaction. The best fit for variation in
time and time× type were cubic polynomials, as
shown by the typical S-shaped growth lines. Vari-
ations across cereal type were best explained by a
linear trend with height and density increasing along
the sequence oats< barley< wheat, the Bonferroni

test showing a significant difference between oats and
wheat for both variables. Cover increased rapidly up
to February (Fig. 1c) and remained stable thereafter.
There was a significant time effect on cover expressed
by a cubic polynomial. There was no effect of type of
cereal(F2,24 = 0.2, p = 0.836) nor the time× type
interaction(F10,40 = 1.5, p = 0.167).

There was a significant difference in seed abun-
dance between cereal types during winter(F2,25 =
5.35, p = 0.012) (Table 1). Analysis of contrasts
showed a linear increase along the gradient wheat<
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Table 1
Mean (and standard deviation) number of seeds available on the
ground in 15× 15 cm2 quadrats in three types of cereal fields,
during winter and post-breeding (N: sample size)

Winter Post-breeding

Mean (S.D.) N Mean (S.D.) N

Wheat 0.70 (1.34) 8 11.90 (8.90) 9
Oats 2.71 (1.90) 11 16.07 (9.98) 6
Barley 2.09 (1.58) 9 23.43 (19.69) 6

barley< oats (F1,25 = 9.4, p = 0.005) and pair-wise
comparisons yielded a significant difference between
oats and wheat. During post-breeding, seed availabil-
ity was much larger in stubble fields when compared
to winter but no difference was detected across cereal
types (F2,25 = 0.69, p = 0.515).

There was a significant difference in total bird
abundance across cereal types during winter (F2,26 =
6.73, p = 0.015), with values increasing along the
gradient wheat< barley < oats (Fig. 2a), pair-wise

Fig. 2. Mean bird abundance (±S.E.) across cereal types in Castro Verde (Portugal). (a) Total abundance and abundance of each diet-based
group during winter. (b) Common wintering species. (c) Common breeding species. (d) Total abundance and abundance of each diet-based
group during post-breeding.

comparisons showing a significant difference between
oats and wheat (p = 0.016). When bird species
were grouped according to diet (invertebrate versus
seed-eaters), there was no difference in the former
(F2,26 = 1.69, p = 0.204) but there was a difference
in the abundance of the latter (F2,26 = 6.11, p =
0.020) along the same gradient, with a significant dif-
ference between oats and wheat. A comparison made
for the three more common bird species (skylark
Alauda arvensis L., golden ploverPluvialis apricaria
L. and lapwingVanellus vanellus L.) yielded a signifi-
cant difference for skylark (F2,26 = 6.01, p = 0.021)
(Fig. 2b). There was no difference in species rich-
ness across cereal types during this season (F2,26 =
0.30, p = 0.584).

During the breeding season, there was no effect
of cereal type on both species richness (F2,26 =
0.015, p = 0.903) and total abundance (F2,26 =
1.521, p = 0.229). A separate analysis for the three
more common species (corn buntingMiliaria calan-
dra L., fan-tailed warblerCisticola juncidis L. and
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little bustardTetrax tetrax L.) showed an increasing
abundance of fan-tailed warbler across the gradient
oats < barley < wheat (F2,26 = 6.55, p = 0.017)
(Fig. 2c).

During the post-breeding period, there was no ef-
fect of cereal type on both species richness (F2,17 =
2.727, p = 0.09) and total bird abundance (F2,17 =
0.974, p = 0.398). A separate analysis for the two
diet groups and the three more common species (ca-
landra larkMelanocorypha calandra L., cattle egret
Bubulcus ibis L. and corn bunting) did not yield any
significant difference (p > 0.05) (Fig. 2d).

4. Discussion and conclusions

There was a gradient of increasing height and hor-
izontal density along the sequence oats< barley <

wheat, suggesting that each cereal provided a differ-
ent habitat for birds. Cereal species or even cultivars
have different growth patterns, and tillering in wheat
usually leads to a larger number of culms, compared
to oats and barley (Leonard and Martin, 1968; Matz,
1969).There is also a general trend for seeding rates
(number of seeds shed to the soil during sowing) to
decrease along the sequence oats> barley > wheat
(Leonard and Martin, 1968), which could be reflected
in food abundance for granivorous birds during winter.

No difference in species richness was found for
any season, but bird abundance during winter in-
creased along the wheat< barley < oats sequence.
This trend was particularly obvious for seed-eaters
and matched seed abundance patterns. Furthermore,
the lower vegetation height and density in oats might
have increased seed availability for birds and reduced
predation risk (e.g.Dı́az and Telleŕıa, 1994). Sky-
lark abundance was particularly high in oats, and the
species is known to prefer areas with low ground
cover and high seed abundance (Wakeham-Davies and
Aebischer, 1998; Donald et al., 2001). In a study on
the influence of vegetation structure on breeding bird
densities in fallows in the study area,Moreira (1999)
found that some species preferred fallow fields with
higher and denser vegetation (e.g. fan-tailed warbler)
whereas others selected plots with low vegetation and
sparse cover (e.g. short-toed larkCalandrella brachy-
dactyla Leisler). Species breeding in cereal fields
may have similar differential patterns of abundance

according to vegetation structure, and fan-tailed war-
bler indeed showed increasing abundance across the
gradient oats< barley < wheat. The higher density
of culms in wheat fields might increase the availabil-
ity of clumps of grasses suitable for nest building in
this species.

The current agri-environmental scheme in the re-
gion (EU reg. 2078/92), aims at promoting agricultural
management compatible with steppe bird populations,
and includes rules related to cereals such as limitation
of the maximum area of cereals within a farm, or lim-
itation of the area sown to barley. This study shows
that the choice of different types of cereal will prob-
ably have different impacts on the bird populations.
Oats seems to be the best choice in terms of avian
conservation. Barley seems to have greater value than
wheat, thus the area sown with this crop should not
be restricted.
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ANEXO C.2. Lista de espécie e classificação em espécies granívoras e insectívoras no 

Inverno e na época pós-reprodutora.  

 Inverno  Época pós-reprodutora  

Espécies insectívoros granívoros  insectívoros granívoros Fenologia 

Bubulcus íbis X   X  R 

Ciconia ciconia X   X  R 

Alectoris rufa   X   X R 

Coturnix coturnix  X   X B 

Otis tarda  X   X R 

Tetrax tetrax   X   X R 

Pterocles orientalis  X   X R 

Burhinus oedicnemus X   X  R 

Vanellus vanellus X   - - I 

Pluvialis apricaria X   - - I 

Calandrella brachydactyla - -   X N 

Melanocorypha calandra  X   X R 

Miliaria calandra   X   X R 

Galerida spp.  X   X R 

Alauda arvensis  X  - - I 

Anthus pratensis X   - - I 

Motacilla alba X   - - I 

Anthus campestris - -  X  N 

Oenanthe hispanica - -    N 

Saxicola torquata X   X  R 

Lanius meridionalis X   X  R 

Lanius senator    X  N 

Cisticola juncidis  X   X  R 
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ANEXO D.1. Factores resultantes da PCA a partir das variáveis da estrutura da 

vegetação no Inverno, para as áreas de São Marcos e Entradas. São 

apresentadas as coordenadas dos valores próprios e a variância explicada pelos 

factores da PCA. As coordenadas superiores a 0.6 estão representadas a negrito.  

 
Variáveis 

São Marcos Entradas 
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Classe altura 1 (0-12.5cm) 0.838 0.114 0.881 

Classe altura 2 (0-25cm) 0.934 0.266 0.887 

Classe altura 3 (25-37.5cm) 0.836 0.713 0.551 

Classe altura 4 (37.5 – 50cm) 0.471 0.927 0.193 

Classe altura 5 (50-62.5cm) - 0.968 0.099 

Classe altura 6 (62.5-75cm) - 0.935 0.090 

 Altura da vegetação 0.829 0.015 0.689 
 Cobertura da vegetação 0.434 0.336 0.858 

 Valores próprios 3.372 3.375 3.133 
 Variância explicada (%) 56.20 42.18 39.16 

 

 

ANEXO D.2. Factores resultantes da PCA a partir das var iáveis da estrutura da 

vegetação na época reprodutora, para as áreas de São Marcos e Entradas. São 

apresentadas as coordenadas dos valores próprios e a variância explicada pelos 

factores da PCA. As coordenadas superiores a 0.6 estão representadas a negrito . 

 
Variáveis 

São Marcos Entradas 
 PC1VEG PC2VEG PC1VEG PC2VEG 

D
en

si
d
ad

e 
fo

li
ar

 h
o
ri

zo
n
ta

l 

Classe altura 1 (0-12.5cm) 0.896 0.064 0.887 0.018 

Classe altura 2 (0-25cm) 0.945 0.168 0.949 0.083 
Classe altura 3 (25-37.5cm) 0.869 0.250 0.926 0.205 
Classe altura 4 (37.5 – 50cm) 0.770 0.439 0.839 0.296 
Classe altura 5 (50-62.5cm) 0.447 0.877 0.789 0.407 
Classe altura 6 (62.5-75cm) 0.238 0.936 0.533 0.763 
Classe altura 7 (75-87.5cm) 0.106 0.970 0.273 0.815 
Classe atura 8 (87.5-100cm) 0.081 0.971 0.237 0.884 
Classe altura 9 (100-112.5cm) - - 0.149 0.936 

Classe altura 10 (112.5-125cm) - - 0.149 0.936 
Classe altura 11 (125-137.5cm) - - 0.042 0.897 

 altura da vegetação 0.808 0.382 0.844 0.361 

 cobertura da vegetação 0.728 0.030 0.599 0.100 

 Valores próprios 4.501 3.963 5.403 5.029 
 Variância explicada (%) 45.01 39.63 41.56 38.68 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo E 

 

 



    

 

Anexo E 

Delgado, A., Moreira, F. (2010). Between-year variations in little bustard Tetrax 

tetrax population densities are influenced by agricultural intensification and rainfall. Ibis, 

152: 633-642.  

 

 

 



Between-year variations in Little Bustard Tetrax
tetrax population densities are influenced by

agricultural intensification and rainfall
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Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisbon, Portugal

The Little Bustard is suffering a widespread population decline mainly due to agricultural
intensification. This study evaluates the effects of intensification level, habitat availability
and rainfall on the population dynamics of this species. The population density of males
was monitored for 7 years (2002–2008) at 184 points located within three sites with
contrasting levels of agricultural intensification in southern Portugal. Densities decreased
along the intensification gradient from 8.2 to 2.3 males ⁄ km2. Overall, there was an
approximately 50% population decline during the period 2002–2008, driven by a decline
observed in one of the less intensive sites, whereas in the other two sites densities
remained fairly constant. Yearly variations in male densities were influenced by intensifi-
cation level, amount of grassland habitat and rainfall patterns. Thus, agricultural intensifi-
cation is having a negative effect on population densities of this threatened species,
particularly through the loss of grasslands (fallow fields and pastures) suitable for display-
ing males. The results also suggest a positive impact of rainfall on male densities,
although this is more likely in grasslands within less intensive agricultural regions of
poorer soil quality, where higher breeding male densities occur. Grassland habitat quality,
driven by both climate and human management, probably plays a major role in the
population dynamics of this threatened steppe bird in its strongholds.

Keywords: agriculture, climate change, habitat degradation, habitat loss, Portugal.

Agricultural intensification has been identified as
the main cause of the decline observed in farmland
bird populations in Europe (Donald et al. 2001,
Robinson & Sutherland 2002). Intensification is
expressed at both the field and the landscape levels
through activities such as increased drainage and
irrigation, simplification of crop rotations, loss of
fallow land and extensive pastures, and increased
use of fertilizers and pesticides (Matson et al.
1997, Stoate et al. 2001, Benton et al. 2003).

The Little Bustard Tetrax tetrax is a globally
Near-threatened bird species (IUCN Red List of
threatened species) and has a conservation status
of ‘Vulnerable’ in Europe (Birdlife International
2004). The observed population decline of this
species has been attributed mainly to habitat loss

and degradation caused by agricultural intensifica-
tion, in particular the loss of semi-natural grass-
lands, increased human disturbance and decreased
food supplies due to the application of agro-chemi-
cals (Wolff et al. 2001, 2002, Martinez & Tapia
2002, Bretagnolle & Inchausti 2005, Morales et al.
2006, García et al. 2007). In addition to habitat
loss and degradation caused by agricultural activi-
ties, some recent studies have highlighted the
potential importance of climate, most noticeably
rainfall patterns, in driving European bustard popu-
lation trends (Morales et al. 2002, Suárez-Seoane
et al. 2004, Delgado et al. 2009). For the Little
Bustard, both food resources during the breeding
season, which include plant material and arthro-
pods (e.g. Jiguet 2002, Traba et al. 2008), and veg-
etation structure, to which males and females
respond differently (Morales et al. 2008b), are
dependent on rainfall (Delgado et al. 2009).
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Eighty to ninety per cent of the world popula-
tion of the Little Bustard is found in the extensive
cereal farmland and pastoral lands (‘cereal
steppes’) of the Iberian Peninsula (De Juana &
Martínez 2001), which are extremely prone to
agricultural intensification (Suárez et al. 1997,
Stoate et al. 2001). Trends in Little Bustard popu-
lations in Iberia are largely unknown (Morales
et al. 2008a), and very few studies have focused on
the yearly variations in population sizes and their
potential links to habitat and climate changes
(Morales et al. 2005, Delgado et al. 2009, De
Juana 2009). This knowledge would help in evalu-
ating population trends and designing effective
conservation actions (Morales et al. 2005), and is
particularly important for Portugal because, as in
other areas in Spain and France, core areas for Little
Bustards are suffering major agricultural changes,
with new irrigation schemes aiming to intensify
100 000 ha of former cereal steppe habitat.

In Portugal, the Little Bustard population is
concentrated in the Alentejo region, where a
recent breeding survey estimated a population of
17 500 males (J. P. Silva & M. Pinto unpubl. data),
and the highest breeding density of males ever
recorded for this species (Moreira & Leitão 1996).
To evaluate the effect of habitat availability and
rainfall on the population dynamics of the Little
Bustard, we monitored densities of males for
7 years (2002–2008) at 184 points located within
three sites with contrasting agricultural intensifica-
tion in southern Portugal. We hypothesized that
the yearly variation in population densities could
be explained by (1) the level of agricultural inten-
sification in the three sites, (2) the amount of avail-
able habitat and (3) rainfall.

Overall intensification was expressed at the site
level by the amount of habitat available for Bus-
tards. Within southern Portugal, grasslands (fallow
land, i.e. fields not sown in a given year but still
within the agrarian rotation system, and pastures)
constitute the main habitat for breeding males
(Moreira & Leitão 1996, Moreira 1999, Silva et al.
2004, Moreira et al. 2007), as in other areas in
Spain and France (e.g. Martinez 1994, De Juana &
Martinez 1996, Wolff et al. 2001). The proportion
of fallow land is also a good indicator of agricul-
tural intensification, as it is one of the first compo-
nents of the extensive agricultural landscape
mosaic to disappear with agricultural intensifica-
tion (Peco et al. 1999). Thus, intensification
level was measured by the amount of grasslands

available for Little Bustards. In addition to the
amount of grasslands, other impacts of intensifica-
tion could have been reflected at the site level (e.g.
increased disturbance, amount of food resources,
habitat quality within grasslands), so we used site
as a surrogate of overall intensification level and
predicted lower male densities in sites with higher
intensification.

Habitat availability was measured as the amount
of grassland fields within points where Little
Bustards were censused. Large variability in the
amount of grasslands could be expected for points
sampled within areas, regardless of the intensifica-
tion level, and Bustard abundance was predicted to
increase with the amount of grasslands in the
sampled points.

For rainfall, over 7 years in Central Spain, Del-
gado et al. (2009) found a positive correlation
between male density and precipitation in the pre-
ceding October–May period and the total rainfall
during the same period in the preceding 2 years.
We explored whether a similar effect could be
observed in our three study sites, but we focused
on rainfall during October to May of the previous
2 years, as male Little Bustards reach reproductive
age (and hence are detectable in censuses) in their
second spring (Cramp & Simmons 1980, Delgado
et al. 2009).

To fulfil the proposed objectives, we first evalu-
ated the influence of intensification level on popu-
lation densities and yearly variations of breeding
male Little Bustards. Secondly, we assessed the
potential importance of intensification level,
habitat availability and rainfall in explaining the
observed yearly variations.

METHODS

Study sites

The study was carried out in three sites in Alente-
jo, southern Portugal (Fig. 1), between 2002 and
2008. The sites were located in the Meso-Mediter-
ranean bioclimatic stage (Rivas-Martinez 1981)
where average annual temperature ranges from
15.5 to 17 �C and average annual rainfall is
500–600 mm. Two sites (São Marcos: 4418 ha;
Entradas: 4219 ha) were located within the Castro
Verde Special Protection Area (SPA). This area
supports more than 20% of the breeding popula-
tion of the Portuguese population of Little Bustard
and holds the highest breeding male densities in
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Portugal (J. P. Silva & M. Pinto unpubl. data). The
land use is a traditional agricultural system includ-
ing dry crop (cereal) cultivation using a rotation
scheme with fallow fields. Both fallow fields and
pastures (pooled under the ‘grasslands’ designa-
tion) are used for cattle and sheep grazing (Del-
gado & Moreira 2000). Entradas can be considered
slightly more intensified than São Marcos, as it
usually has a higher proportion of crops and lower
grassland availability (Moreira et al. 2004). A third
study site (Ervidel: 5926 ha) was located in an
agriculturally intensified region with fertile soils
where the land use is dominated by irrigated win-
ter cereal crops, sunflower, beetroot and corn. This
site was previously dominated by dry crops and
fallow land, which have been replaced by irrigated
crops since the construction of a dam in the 1960s.

Survey of breeding males

During the breeding season, surveys of Little Bus-
tards are usually focused on males, as females are
much less conspicuous (Martinez 1994, Campos &
Lopez 1996, Salamolard & Moreau 1999, Wolff
et al. 2001). We used point counts to characterize
male densities. Each point consisted of a circle with
a 250-m radius, the distance at which any calling
male is sure to be heard (Wolff et al. 2001). These
points were defined along all available tracks that
could be travelled by car. A minimum distance of

300 m from roads and houses was defined for each
point, to keep to a minimum the potential effect of
human disturbance. In addition, the minimum dis-
tance between point counts was 600 m, to avoid
double counts. Counts were carried out in survey
sessions of 3 h each, conducted daily at peak dis-
play periods, one starting 30 min before sunrise
and the other ending 30 min after sunset (Schulz
1985, De Juana & Martinez 1996, Wolff et al.
2001). Little Bustard counts were carried out by
recording, during a 5-min period, all visual and
calling males within the circle. Surveys were not
carried out on rainy or windy days. A total of 184
point counts (68 points in São Marcos, 63 points in
Entradas and 53 points in Ervidel) were estab-
lished. This sample of points was scattered across
the whole area of study sites (Fig. 1). Points were
surveyed every year from 2002 to 2008. Fieldwork
took place between 15 April and 30 May, coincid-
ing with the peak of Little Bustard male display
(Schulz 1985, De Juana & Martinez 1996). During
this period, each point was counted three times at
equally spaced time intervals, except in 2005, 2007
and 2008, when only the first count was made.

Grassland availability and rainfall

Data on habitat availability in each point was visu-
ally estimated by dividing the 250-m-radius buffer
into eight equal quadrants and registering the dom-
inant habitat in each. These estimates were carried
out at each count to account for agricultural activi-
ties that could change habitat availability within
the season (e.g. due to ploughing or harvesting).
For the purposes of this paper, the availability of
grasslands (mostly fallow land but also a few pas-
tures) was the only variable considered (ranging
from 0 to 8), as it is the main habitat for male
Little Bustards in the region (Moreira & Leitão
1996, Moreira et al. 2007). Thus, the proportion
of grassland fields at each point was estimated to
the nearest 12.5% (one unit in a maximum of
eight). For most points (97%), within-season
changes in grassland availability did not occur, thus
we used only grassland availability in the first
count to enable data from all years to be used.

Monthly rainfall data from each month of Octo-
ber to May for the period 2001–2008 was gathered
for each site (available from http://www.snirh.pt)
from weather stations located within 3 km of the
study sites. Missing data from a few months were
replaced by the values at the closest stations.

Figure 1. Location of the three study sites and Castro Verde

Special Protection Area (São Marcos, Entradas, Ervidel) in

southern Portugal. Point counts used to measure Little Bustard

densities are represented by dots.
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Data analysis

The density of breeding males in each point was
expressed as number of males per km2. Mean male
densities were estimated for each point in each year
by averaging the three counts, except in 2005, 2007
and 2008 (where only the first count was carried
out). However, as there was a strong linear
relationship between average densities (using the
three counts) and the densities obtained after the
first count (mean male density = 0.71 male density
of 1st count + 1.45, r2 = 0.78, F1,728 = 2560,
P < 0.001), we used this regression to estimate
comparable mean densities for these 3 years. To
examine the effects of year (2002–2008), site (São
Marcos, Entradas, Ervidel) and their potential
interaction on breeding male density, we used a
repeated-measures general linear model (GLM)
with time as a within-subject factor and site as a
between-subject factor (SPSS 2007). Polynomial
contrasts were used for testing year differences and
Tamhane’s T2 tests (for unequal variances) to
determine the significance of differences between
sites (Zar 1996, Quinn & Keough 2002, SPSS
2007). A similar approach was used for grassland
availability, with the proportion of grasslands arcsin
transformed prior to analysis. In all the repeated-
measures GLMs, the sphericity assumption was
not met (Mauchly test), and consequently the
degrees of freedom were adjusted according to a
lower-bound epsilon value (SPSS 2007).

We used linear mixed models (Bickel 2007,
Norušis 2007) for assessing the relative influence
of intensification level (site), habitat availability
(proportion of total cover with grasslands) and
rainfall on the variations, at point level, in Bustard
male densities. Following Norušis (2007), fixed
effects included intensification level (defined as a
factor with three levels) and habitat availability
and rainfall (defined as covariates). Point was
defined as a random effect (with covariance struc-
ture set as identity) and year was defined as the
repeated effect (with unstructured covariance).

To model the influence of the three considered
variables (fixed effects) on Little Bustard densities,
we used an information theoretic approach based
on the Akaike information criterion corrected for
small sample sizes (AICc; Burnham & Anderson
2002). We built a series of models with all combi-
nations of the three variables, and also included the
interaction between site and rainfall to account for
possible differential effects of rainfall across intensi-

fication levels (e.g. due to different soil properties
or different amount of irrigated crops not depend-
ing on rainfall). For each model, the AIC differ-
ences (Di) and Akaike weights (wi) were estimated.
These correspond to weights of evidence in favour
of each model being the nearest to reality, given the
other models being considered (Burnham & Ander-
son 2002, Rushton et al. 2004). The relative impor-
tance of each variable was estimated by summing
the Akaike weights across all models that contain
that variable (Burnham & Anderson 2002). Model
assumptions and model fit of the obtained model to
the data were assessed using the proportion of vari-
ance explained (r2 value) and analysis of residues
(McCullagh & Nelder 1989, Glantz & Slinker
1990). The use of AIC-based model selection in a
mixed model with random effects is a controversial
issue, due to boundary effects and estimation of
the degrees of freedom (Gurka 2006, Bolker et al.
2009). Thus, these results should be interpreted
with caution. However, the models compared
included different combinations of the fixed
effects, but random effects were included in all
models, so problems due to estimation of degrees
of freedom should be minimized.

All calculations were carried out using the SPSS

17.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). All
means are expressed ± se.

RESULTS

Year and site effects on Little Bustard
densities

There was a significant effect of year on overall
Little Bustard densities (F1,179 = 10.97, P < 0.001),
with the highest densities recorded in 2002
(mean = 8.77 ± 0.667 males ⁄ km2) and a declining
trend being observed up to 2008 (4.51 ± 0.344
males ⁄ km2). Contrast analysis showed that the best
polynomial fit for this trend was linear (P < 0.001).
A significant site effect on Little Bustard densities
was also detected (F2,179 = 47.59, P < 0.001), with
male densities significantly lower (Tamhane’s T2
test, P < 0.001) in Ervidel (2.27 ± 0.162
males ⁄ km2) compared with the group composed by
São Marcos (7.88 ± 0.323 males ⁄ km2) and Entra-
das (8.23 ± 0.321 males ⁄ km2), the latter two not
differing significantly (Tamhane’s T2 test,
P = 0.970). The interaction between year and site
was significant (F2,179 = 6.42, P = 0.002), showing
different trends in male densities across sites
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during the study period (Fig. 2). Thus, the overall
pattern was caused by the negative trend observed
in São Marcos, in contrast to Entradas and Ervidel,
where the densities remained relatively stable
across the years (Fig. 2).

Year and site effects on grassland
availability

There was a significant year effect on overall grass-
land availability (F1,179 = 6.12, P = 0.014; Fig. 3).
Contrasts analysis revealed a significant linear trend
(P < 0.001), indicating a proportional increase in
grassland availability in the sites across years. The
three sites differed significantly in grassland avail-
ability (F2,179 = 169.03, P < 0.001), with the pro-
portion of grassland decreasing along the
intensification gradient (São Marcos = 0.62 ±
0.021, Entradas = 0.56 ± 0.022 and Ervidel = 0.07
± 0.024). Tamhane’s T2 test showed significant
differences (P < 0.001) between Ervidel and the
other two sites. The interaction between site and
year was not significant (F2,179 = 1.09, P = 0.336),
indicating that the increasing availability of grass-
land over time was similar across sites.

Influence of intensification level, habitat
availability and rainfall patterns on male
densities

During the study period, São Marcos had, in most
years, lower rainfall than Entradas and Ervidel

(Fig. 4). The year 2005 was exceptionally dry in all
sites. In 2008, another dry year occurred, although
with more precipitation than in 2005. There was a
strong correlation between rainfall in the previous
October–May period and the accumulated rainfall
in the two previous October–May periods
(r = 0.72, n = 20, P < 0.001).

The most parsimonious model (Table 1)
included site (intensification level), proportion of
grasslands and the interaction site*rainfall, and had
a weight of evidence of 0.96 and a Di = 6.5 in rela-
tion to the model with second best support. The
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Figure 2. Variation of breeding Little Bustard male density

(mean number of males per km2 ± 95% confidence interval) for

São Marcos (continuous line), Entradas (dashed line) and

Ervidel (dotted line).
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Figure 3. Variation in the proportion of grassland cover

(mean ± 95% confidence interval) across the years in the

points surveyed for Little Bustards (all sites pooled).
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Figure 4. Yearly variation in rainfall (mm) during the preceding

period October–May in Ervidel (black bars), Entradas (grey

bars) and São Marcos (white bars).
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predicted values for this best model are shown in
Figure 5. Little Bustard densities were inversely
related to the intensification level. Although the
differences in estimated marginal means between
Entradas (7.6 males ⁄ km2) and São Marcos
(8.0 males ⁄ km2) were not significant (Bonferroni
test), both were significantly higher than the esti-
mate for Ervidel (4.4 males ⁄ km2). The proportion
of grasslands had a positive effect on male densi-
ties. There was an increasing effect of rainfall on

male densities as the intensification level
decreased. In fact, the site*rainfall interaction was
only significant for São Marcos, with higher rainfall
causing an increase in Bustard densities. For the
other two sites the confidence intervals for the
rainfall coefficients included zero and were not sig-
nificant (t-test). This model had an r2 of 0.55.

DISCUSSION

Site effects: Little Bustard densities
decline with agricultural intensification

The sites located within Castro Verde SPA (São
Marcos and Entradas) had very high Little Bustard
densities, as previously found (e.g. Moreira &
Leitão 1996, Moreira 1999, Delgado & Moreira
2000). At these sites there is a large availability of
the prime habitat for displaying males, fallow
fields and pastures (Moreira 1999, Morales et al.
2006, Moreira et al. 2007), which cover more
than 50% of the area of these sites. In contrast, in
Ervidel grassland was eight times less available
than in the former sites. Thus, the implementa-
tion of an irrigation scheme in the 1960s, and the
subsequent land-use changes as a consequence of
agricultural intensification have resulted in signifi-
cant habitat loss for Little Bustards. As a result,
male densities in Ervidel were just 30% of the
values registered in the other two sites. Other
studies have provided evidence of male density
(and overall population) declines as a consequence
of agricultural intensification in Spain and France,
although the mechanisms of impact on Bustard
populations are not exclusively related to habitat

Table 1. Results of AICc-based model selection for Little Bustard density models. For each model, the table shows the predictor

variables entering the model (signalled with a + sign), the number of parameters (K), the AICc value, differences in AICc relative to the

model with lowest AICc (Di) and Akaike weights (wi). Models are ordered by increasing AICc value.

Model Site Grassland Rainfall Site · Rainfall K AICc Di wi

1 + + + 36 7539.4 0.0 0.96

2 + + 34 7545.9 6.5 0.04

3 + + 33 7594.1 54.8 0.00

4 + + 33 7597.6 58.2 0.00

5 + + 32 7602.0 62.6 0.00

6 + + + 34 7609.8 70.4 0.00

7 + 31 7623.6 84.2 0.00

8 + 33 7648.6 109.3 0.00

9 + + 35 7666.6 127.3 0.00

10 + 32 7715.0 175.6 0.00

11 + 31 7762.5 223.1 0.00
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Figure 5. Predicted values (regression means without random

effects) for the best model (AICmin; Table 1) explaining the vari-

ation in the density of Little Bustard males (males ⁄ km2) at

points within three sites (Entradas: circles; São Marcos:

squares; Ervidel: triangles) in southern Portugal. For each com-

bination of site and percentage of grassland, the mean (± sd)

male density is shown. The variability around means is due to

the effect of rainfall.
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loss, but also include habitat degradation through
application of agro-chemicals, increased human
disturbance and nest destruction during harvesting
(e.g. Jiguet 2002, Jolivet & Bretagnolle 2002,
Martinez & Tapia 2002, Suárez-Seoane et al.
2002, Inchausti & Bretagnolle 2005, García et al.
2007, De Juana 2009).

Time effects: Little Bustard populations
are declining faster in the less intensive
site

Between 2002 and 2008 there was a 48% decline
in male Little Bustard densities, mostly because of
the population trend observed in São Marcos. The
most likely explanation would be a decline in
habitat availability across time. However, grassland
availability increased in all sites. Thus, alternative
hypotheses, not linked to habitat availability, are
required. One possibility is that a regional or
national population decline could be causing this
local decline. A breeding population decline in
other regions in southern Portugal has been
observed since 2003 (J. P. Silva & M. Pinto un-
publ. data), as well as in other areas of the Iberian
Peninsula (García de la Morena et al. 2004, De
Juana 2009), due to habitat loss and degradation
as a consequence of both agricultural intensifica-
tion and agricultural abandonment. But if that
was the case, it is difficult to justify why this
overall decline would be reflected only in the less
intensive site.

Another potential explanation is that the qual-
ity, rather than the quantity, of the grassland habi-
tat could be been decreasing faster in São Marcos.
Habitat suitability for male Little Bustards might
be reflected in vegetation structure, amount of
food resources, human disturbance or predator
abundance. Grassland management changes, caused
by the abandonment of agri-environmental
schemes by farmers, have been observed at this
site, resulting in an increase of permanent pastures
(rather than rotational pastured fallow fields) and
in livestock densities (Pinto et al. 2005). As previ-
ous studies have shown that male Little Bustards
prefer grassland fields with a specific vegetation
structure, usually between 20 and 30 cm high,
which simultaneously provides concealment
against potential threats as well as visibility for
courtship in terms of height and cover (e.g. Marti-
nez 1994, Moreira 1999, Salamolard & Moreau
1999, Morales et al. 2008b), it is likely that these

management changes are affecting habitat quality
in São Marcos.

Finally, other studies have speculated that habi-
tat diversity is an important factor for Little Bus-
tards (e.g. Wolff et al. 2001, Morales et al. 2005,
2006, Wolff 2005) as males prefer areas with a
variety of crops and small fields (e.g. Martinez
1994, Campos & Lopez 1996, Suárez et al. 1997,
Martinez & Tapia 2002). Although this seems
contradictory to the very high densities observed
in the large and homogeneous grassland fields in
Castro Verde (e.g. Moreira & Leitão 1996), the
possibility remains that the increase in grassland
availability in Castro Verde SPA could be associ-
ated with a decrease in habitat diversity, espe-
cially in São Marcos, where grassland availability
reached 60–70% of the total area in 2007. So,
the decrease of other favourable habitats (e.g.
leguminous crops, cereal fields) could be one fur-
ther cause for the male density decline in São
Marcos.

The importance of intensification level,
habitat availability and rainfall as
drivers of population trends

The linear mixed model results supported the pre-
vious findings that both intensification level and
amount of grassland habitat explained a significant
part of the yearly variations in male Bustard densi-
ties during the study period, but it also confirmed
the importance of rainfall as a potential driver of
population trends. Climatic variations have also
been shown previously to drive reproductive suc-
cess and population trends in bustard species (Mor-
ales et al. 2002, Delgado et al. 2009). Rainfall, in
particular, has an effect on vegetation growth and
food resources (both plants and arthropods). The
fact that rainfall had a significant effect on Little
Bustard densities only in São Marcos helped to
explain the different population trend at this site
when compared with the other sites. In fact, this
was the only site for which there was a significant
correlation between rainfall in the two previous
seasons and average male densities for the 7 years
of study (rs = 0.91, n = 7, P = 0.004), but why this
rainfall effect is more evident in São Marcos is
unclear. De Juana (2009) provided evidence of
local Bustard population declines in dry years being
more pronounced in sites with lower average rain-
fall within Extremadura (Spain). We have also
found that rainfall in our study sites was lower in
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São Marcos during the study period. Thus, one
potential explanation is that the poorer soil quality,
lower rainfall and absence of irrigated crops in São
Marcos might have caused a faster and more signif-
icant decrease in habitat quality (e.g. vegetation
senescence and decreased arthropod abundance) in
comparison with more intensive areas, where bet-
ter soils and irrigation increased water availability
for a longer period.

Implications for conservation

The results support previous evidence that agricul-
tural intensification drives population declines in
the threatened Little Bustard, mainly through habi-
tat loss of the preferred display habitat for males.
It also provides further evidence that habitat qual-
ity may play a very important role in driving popu-
lation trends. This means that farm management
and agri-environmental policies in the area should
ensure not only the maintenance of a significant
proportion of grasslands at the landscape level, but
also of a suitable habitat quality in these grasslands,
vegetation structure in particular. This can be
achieved, for example, by manipulating the crop
rotation scheme, seed density and grazing regime,
or by using fertilizers.

Climate change effects in Portugal are expected
to lead to a shorter rainy season and a significant
reduction of precipitation in late winter and early
spring (Santos & Miranda 2006). This study sug-
gests that the detrimental effects of these changes
on habitat quality for Little Bustards may be more
evident in the drier, poorer soil and less intensive
sites, which are exactly those that usually have
greater habitat availability (fallow land and exten-
sive pastures) and higher breeding male densities.
Determining how to better manage these grass-
lands to achieve good habitat quality in a climate
change context is a major challenge for researchers
and conservationists.
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respectively. We thank Pedro Rocha, Inês Henriques and
João Paulo Silva for help during fieldwork. Thanks are
also due to Francisco Rego for statistical advice, and the
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y su Hábitat: 201–209. Valladolid: Junta de Castilla y León.

Cramp, S. & Simmons, K.E.L. (eds) 1980. The Birds of the

Western Palearctic, Vol. 2. Oxford: Oxford University Press.

De Juana, E. 2009. The dramatic decline of the Little Bustard

Tetrax tetrax in Extremadura (Spain). Ardeola 56: 119–125.

De Juana, E. & Martinez, C. 1996. Distribution and conserva-

tion status of the Little Bustard Tetrax tetrax in the Iberian

Peninsula. Ardeola 43: 157–167.

De Juana, E. & Martı́nez, C. 2001. Little Bustard (Tetrax tet-

rax). In Shaffer, N. & Gallo-Orsi, U. (eds) European Union

Action Plans for Eight Priority Bird Species: 1–17. Luxem-

bourg: BirdLife International European Commission.

Delgado, A. & Moreira, F. 2000. Bird assemblages of an Ibe-

rian cereal steppe. Agric. Ecosyst. Environ. 78: 65–76.

Delgado, M.P., Morales, M.B., Traba, J. & Garcı́a de la

Morena, E.L. 2009. Determining the effects of habitat man-

agement and climate on the population trends of a declining

steppe bird. Ibis, 151: 440–451.

Donald, P.F., Green, R.E. & Heath, M.F. 2001. Agricultural

intensification and the collapse of Europe’s farmland bird

populations. Proc. R. Soc. Lond. B, 268: 25–29.

Garcı́a de la Morena, E.L., De Juana, E., Martı́nez, C.,
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gado, M.P. & Krištı́n, A. 2008. Selection of breeding ter-

ritory by Little Bustard (Tetrax tetrax) males in Central

Spain: the role of arthropod availability. Ecol. Res. 23:

615–622.

Wolff, A. 2005. Influence of landscape and habitat heterogene-

ity on the distribution of steppe-land in the Crau, Southern

France. In Bota, G., Morales, M.B., Mañosa, S. & Campr-
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