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0 objectivo deste trabalho foi a colheita duma populaq3o de coelhos selvagens 
Orycsotagus cuniculsrs L. na Ilha das Flores e a obten~go dos seus diversos parhems  
an fit orno-morfo16gicos. 

Uma primeira parte deste trabalho e consagrada a dadas hist6ricos, o ambiente 
geografica e a ocupaqio do solo. 

Numa scgunda parte o estudo versa a relaqgo enwe o peso do cristalino e a idade dos 
coelhes. 

Numa terceira parte faz-ae a anslise da distribuiqEo dda idade e o sexo da populaq5o 
colhida. 

N o  sec. XIV correspondendo h tpoca em que oa italianos e os catalies 
empreenderam numerosas expedi~fies no AtlBntico, a Madeira e 0s Apres fizeram a sua 
apari~go nos portulanos. As primeiras cartas que incluem o Arquiptlago dos Aqores 
s5o o Atlas Mediceo (1351): a Cma CataI2 (1375) e o Atlas Pinelli Walckenaer (1384). 

Na exwemidade Norte do Asquipelago localizam-se as Ilhas das Flores e Corvo 
que eram denominadas nestas cartas par llhas li conigi e Corvi marini respectivamente. 
DnAvezac (1845) afirma que foi a abundhcia de coelhos que valeu B Tlha das Flores o seu 
nome primitivo de ~ o n i g i ~  contudo n3o estii bem averiguado se estes animais existiam nos 
Aqores antes da colonizaqiio Fortuguesa.' Eructuoso (198I), afirma que a Ilha do Corvo 
toma o seu nome do facto-daf se ter encontrado um carvo, todavia talvez esta denominaqgo 
lhe prevenha de, B primeira vista, ter a forma durn carvo. 

A histbria n5o diz, mas, os portulanos provam , que o primeiro reconhecimento 
dos &ores foi praticado na primeira metade do sec. XIV. Segurrdo o estudo dos 
portulanos, os Aqores nHo podem ser assunto dum verdadeiro descobrimento dos 
partugueses; cstes podergo apenas reivindicar a honra dt ter reencontrado os A ~ o r e s  e 
os  ter colonizado. As Ilhas do ArquipClago dos Aqores forarn reencontradas pelos 
portugueses de 1432 a 1452. Em 1439 cram j i  conhecidas 7 ilhas (Grupo OrientaI e 
Central) n3o sendo este nl[rmero aumentado at8 1449. As Ilhas do Grupo Ocidental - 
Flores e Corvo - s6 parecem referenciadas em 1452, rmio porque consideramos o period0 
de 1449 a 1452 como sendo o da sua descoberta. 



Em 1449 iniciou-se a colonizaqilo das 7 primeiras tlhas descobestas, sendo as 
Ilhas FIores e Corvt, coIonizadas pouco depois de 1460. Corn o povoamento efectuaram-se 
introdu~bes de anirnais (cabras, ovelhas, vacas, coelhos, etc) e de diversas especies 
vegetais que iriam servir de base alimentar aos colonos. 

Podemos pois afirmar que o coelho selvagem fai introduzido h6 mais de 500 anos 
na llha das Flores, onde se propagou facilmente, nIo s6 pela inexist&ncia de 
concorrentes naturais mas tamb&m pela existhcia de uma vegeta~go primitiva abundante 
para a soa alimenta$Ho. 

A Ilha das Flores consiitui. corn a do Corvo. o Gnipo Ocidental do ArquipClago 
dos Acores. Localizada entrc 31' 7' e 31' 16' de longitude oeste e 39" 22" e 39' 31' de 
latitude none, ela C a ilha mais ocidental do arquiptlago, distando cerca de 600 km da 
ilha de Santa Maria, a de localiza~iio mais pr6xima da Europa. 

A ilha C pequena e pouco povoada. Corn 1423 km2 e 4.393 habitantes A data do 
censo de 1981, detem urna das mais baixas densidades populacionais do arquip&Iage 
(30.7 hab.1 km21, no que sb 6 ultrapxsada pela pequena ilha da Corvo. Na explicaqlo do 
reduzido volume da populaqIo humana esth o isolamento da ilha e a sua pequenez 
espacial, razbes que justificam as elevadas taxas brutas da emigraqlo que, desde hB 
muito, caracterizarn o comportamento demografico das Flores. 

Como as restantes do arquipeIago, a ilha das Flores C de formaqBo essencialrnente 
vulcbica. No entanto, a sua localizaqiio jd sobre a placa americana, confere-lhe grande 
estabilidade sismo vu1cinica. 

0 s  solos s io  de origem basfiltica, escuros e fgrteis, embora pobres em fhsforo e 
c8lcio. No entanto, a aptidgo agricola esta fortemente condicionada pelo vigor e 
irregularidade do relero e pelas condiqBes de clima que reinam nas heas elevadas. 

0 relevo t tipico das ilhas de famaqio vulchica recente, oferecendo uma grande 
va r i a~ lo  de paisagem vincada pela existencia das caldeiras que encimam os antigos 
&parelhas, algumas das quais preenchidas por lagos (lagoas Funda, Branca, Camprida, 
Rasa e Funda das Lages). Vales profundos, abertos por ribeiras de escosr&ncia 
torrential, cortam vertentes muito inclinadas que terminam abruptamente na linha de 
costa, onde constituem arribas vigorosas. 

A ilha C de interior muito elevada, culminando a 914 metros no Morro Alto. 
Sob o ponto de vista clim8tico, as Flores inscreve-se no conjunto do arquipelago, 

corn clima temperado de caracteristicas marcadamente oceinicas. As temperatvras 
medias mensais oscilam entre 14OC (minim0 de inverno) e 23°C (mAximo de verso). 

As precipita~aes s30 abundantes (cerca de 1500 mm A beira mar} e distribuem-se 
ao longo de todos as meses do am, embora corn maior kcidencia no invemo. O caricter 
orogrdfico faz corn que no interior montanhoso da ilha se rcgistem valores de 
precipitagio muito elevados, que atingem o dobro dos valores obtidos 2i beira mar. 

As condiqaes eddficas e climaticas favorecem a existencia de urna cebertura 
vegetal verde continua. No interior n8o humanizado da ilha subsiste ainda hoje urna 
comunidade vegetal descendente da que habitava a Europa do Sul e o Norte de Africa nos 
fins da Era TerciAria. Extinta pelo arrefecimento progressive do clima nos finais do 
Miodnio, ela sobreviveu nos Acores, onde nio se fizeram sentir os efeitos directos das 
glaciaqfies nem as aIteragBes dristicas de clima que afectarm as massas continentais do 
hemisf6rio notte. O decorrer do tempo e o isolamento do arquipklago facilitaram a 



arigem de numcrnros endemismas que conferiram caractcrEsticas particulaxcs Zi flora 
indigtna das ifhas, tomando-a Clnica no mundo. Nesta comunidade, denominada de 
Laurisilva ou, Florestas da zma dt nuvens, sabrevivea hojc nos Aqores apenas 56 
tspdcies vasculares enddmicas, dt Entrc as quais 35 si3o esptcies arbastivas ou 
arbdreas. Na ilha &as Mores, particuIarmente rica nestt aspecro, t s t a s  espdcia 
coexistem em comunidade vegetal, frequcntemtnte densa e distribuida em altituce e 
rnaiotitariamente constitufda por kurus otorica (loureiro), Juniperus brevifJolia (cedro) 
e Erica azorica (urze). 

A ocupa@o do solo da Rha. faz-se em Zr&s niveis dt altitude, at& aos trezentos 
metres, entre trezentos e oitwatos t acirna dos oitocentos, ou sejarn tantoe quantos 
tradicionalmente caractcrizam o regime de exploraqilo do solo, em culturas muais e 
TabcIa das fomas de ocupaflo da solo. 
pomfcolas, em cultura forrageita c solar da silva pastorfcia t em floresta, € 
prtdorninantcrnente, salvo a interpenetraqZio natural, a seguinte: at4 300 m. 32,5%; de 
300 a 800 m. 66.4% c acima dos 800 m. 1,1%. A caracterizaq30 da Ilha. pelo seu 
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aproveitamento agrario, quantitntiva e qualitstivamente, permite uma ponderaq50 sobre o 
estado actual da ocupaqHo do solo e o seu reflex0 produtivo. 

Uma classifica~io das formas de ocupaq3o do solo segundo a classifica$io da 
OCDE, adaptada por Portugal, permite-nos assim usar uma linguagem comum. 

S.F.P. C.A. SF. 1.B. S.S. 

S. A.U. 

Figura 1 - Ocupa@io do solo da Ilha das Flares 

0 material colhido, OryctoIagus cuniculus L., corresponde a m a  populaqga de 
75 especirnes. 

A colheita dos coelhos foi efectuada a tiro nos seus periodos de maior actividade: 
crepuscular e nocturno. 

Para a obtenqlo duma populaqlo tanto quanto possivel aleatbria fenotfpica e 
genotipica as capturas furam realizadas em difetentes locais da llha {figura 2). 

0 s  exemplares form pesados numa balanga de mola em helice, mama OHAUS 
mode10 8014 -M peso maxim0 2Kg. e 0,lg. de sensibilidade. 

Para a determina~go do peso do csistalino. utilizamos a seguinte tecnica: 
0 s  olhos op6s terern sido retirados das drbitas corn urn bistuti, foram fixados 

numa solu$Io de formal a 10% durante 21 dias, findo or quais se opera a separasZo dds 
cristalinos que s8o colocados numa estufa $t temperatura de 80QC. corn ventilador para 
circula$io de as durante 7 dias. Efectua-se a sua pesagem, utilizando uma balanqa marca 
Mettler R35 AR de 0,0001 g. de sensibilidade e de 0.05 mg. de reprodutibilidade. A 
todos os espkimes colhidos foram retirados 5 cm3 de sangue directamente do cora@o. 
que foram colocados em tubos prdviamente preparados corn 0.1 ml de anticoagulante: 

EDTA (Etilenodiaminatetraacetado) - 1 g. 
Azida de s5dio - 0.01 g. 
H20 destilada - 10 ml. 



RESULTADOS E DISCUSSAO 

Segundo Dassman (1954) toda a popuIa$Ho tern caracteristicas especiffcas 
diferentes das caracteristicas individuais: uma densidade que se vai modificando cam o 
tempo, uma organiza$Ho social, m a  estrutura de aexo e idade, bem como urn indice de 
natalidade e mortalidade. 

A esttutura populacional - urn dos mais importantes par3metros - 4 a re la~go  
numbica entre o sexo e a idade dos indivfduos que constituem a poptaIa@o. 

A estrutura etaria pode ser conaiderada como uma propriedade que nos permite 
diferenciar as popula~6es animais (AlIee et. al. 1949) e o seu conhecimento podera ser 
m a  prova importante no ordenamento cineg&ico, aasim como no estudo da dhimica de 
popuIap6es (Ed wards, 1942.) 

Se tivermos dados sobre a relaqio sexo-idade, & possivel dar uma informaqio da 
popula~lo na forma duma piramide sexo-idade. Estes graficos fornecem-nos dados sobre 
a hist6ria da popula@o e deterrninam o seu provgvel desenvolvimento futuro. Por 



conseguinte, a proporqio dos diversos grupos de idades numa populaqgo & ddeisiva no 
tocante A sua teprodgb e ao que dela haved a esperar no futuro. Como regra, enquanlo 
urna popula~go em expansgo r8pida compreenderd uma grande propor@o de individuos 
jovens, urna populaqgo estavel compreenderd urna distribuiqZo mairr unifarme das classes 
de idade e uma populago decadente sera jB dorninada por indidduos velhos. 

Existem provas de que as distribuip6es reais da idade tendern a apraximar-se do 
modelo tedrico da "distribuiqgo normal" e que eventuais aumentos extraordinCios de 
natalidade ou mortalidade traduzir-se-30 em altera~6es ternporais logo seguidas durn 
retorno esponthea 3 situaqgo estdvel (Odurn, 1972). 

Peso do cristallno 

Figura 3 - Grafico da rela@o entre o peso do cristalino ip) e a idade do coelho bravo 
(segundo N. Gilbert e K. Myers-1968). 

No hornem como na maioria dos rnamfferos o cristalino cresce, continuamente, 
durante a vida do individuo. 

N5o tendo sido estabelecida nenhuma relaqio entre o peso do cristalina e a idade 
da coelho bravo para as nossas condiq6ea, foi necessArio partir duma formula jd 
existente. 

A forrnda escolhida, da autoria de N. Gilbert e K. Myers, foi obtida na Australia 
para o coelho bravo europeu Oryctolagus cuniculus em estado sehagem. 



Esta formula foi dentro do nosso ponto de vista aquela que apresentava melhores 
condiqBes de adaptabilidade ao nosso caso, primciro porque a especie C a mesma, e ainda 
pot as condi~Bes de vida serem semeIhantes pois os animais encontravam-se no estado 
selvagem. 

A formula dfi-nos a idade do animal (em dias) em func5o do peso do cristalino (em 
me). 

Sendo I a idade e F a peso do cristalino, transformando o logaritmo neperiano em 
decimal a formula tema o aspect0 mais funcional: 

Determimhos os pesos dos cristaIinos dos coeIhos , nos dois sexos e usando a 
formula anterior obtivernos as suas idades respectivas em dias. 

Considerando os dados sabre a relasiio sexo-idade 6 nos possivel dar uma 
informa@o da popula@e na fonna durn grhfico. 

llha das Flores 

Machos [a 

Figura 4 - Distribui~Fio da idade e o sexo da popula~?io colhida na Ilha das Flores. 

A anglise do grhfica da distribuipzo populational permite uma pravisgo da sua 
evolu~iie, trata-se duma popula~50 em expans%o. 



As taxas de mortalidade e de natalidade, s5a dois factores importantes para o 
estudo evolutivo da popula$30. Nesta previsZo nlo se entrou em considera@o !om estes 
parlmetros. 

A mortalidade do coelho pode ter causas vdrias: epidernias, carCncias alimentares, 
v a r i a ~ i o  nos parlmetros climdticos e em especial na temperatura e humidade, 
predadores nahlrais, a hornern e tmMm os anirnais domdsticos (o clo e o gato). 

A mortalidade do coelho € devido na sua maioria ao Homem. Na IIha das Flores 
encoma-se aberta a caga aos coelhos durante todo o ano. 

Ao afirrnarmos que ae trata duma popula~go em rApido crescimento, temos que ter 
em consideraq80 aIguns pontos: a Cpoca da colheita; esta, foi efectuada no m&s de Julho, 
periodo do ano em que h6 urn n h e r o  elevado de jovens na medida em que a epoca de 
reprodu~go abrange o intervalo de Janeiro a Setembro, tendo o seu valor maxim0 em 
Fevereiro e seu valor mlnimo em Agosto. 

0 Homem d o rnaior predador, podemos at& afirrnar que controla praticamente a 
popula~20 lo50 permitindo que esta atinga o valor de praga; a c a p  n5o tern para o ca~ador 
um caracter aleat6ri0, pois, elt, no exerctcio do acto venatbrio, escolhe e selecciona os 
maiores, logo os mais velhos. facto que explica em pane o rnaiar n6mero de jovens na 
epoca da nossa coIheita. 

0 s  predadores naturais que existem na Ilha das Hores s80: o furla Muste la  
pucxorius furo, o bufa pequeno Asio otus , e o sato Rattw rartus. 

Estes predadores abatem urn maior n.Smero de jovens que de adultos, o que 
contraria o grgjco, unicamente o ndmero de predadores n8o t significative. 

de realear que n5o encontramos em toda a popula$go colhida qualqucr tip0 de 
ectaparasitas. 

0 s  parfimetlos climdticos: temperatura e humidade. 
A temperatura tern uma variaclio media mensal de urn minim0 de 14% em Fevereiro 

a urn rnhimo de 23*c em Agosto. A capacidade maxima de reproduqlo corresponde as 
temperaturas entre lSOc e 24% (Sittman et Al.. 19&+), pelo que na 11ha das Flores a 
temperatura n8o tepresenta factor limitante B reproduq30 (temperatura media anual - 
P7,"Sc). 

0 s  coelhos podem ser considerados como oportunistas procriadores. Quando as 
pastagws esao secas eles se mantern anestrus. Chuvas corn a qua1 gerrnina a erva das 
pastagens, slo rapidamente seguidas durn alto poder procriador. 

Para o caso do Oryctolagus cuniculus na Austrhlia a primeira ninhada nasce 
cerca de seis semanas depois da chuva e posteriares paristies aparecem 
aproxirnadamente corn quatro sernamas de intervalo. A chuva n3o continua, as pastagens 
morrem, as ninhadas subsequenles se nascerem, n5o sobrevivem. Uma chuvada isolada, 
pode dar origcm a urn isolado "grupo-idade". tal grupo de idade pode conter coelhos 
nascidos seis scrnanas depois da chuva ou pode ser a rnistura de animais nascidos seis e 
dez sernanas depois da chuva. Coelhos mscidos dez a catorze semanas depois da chuva 
sofrem alta rnortaIidade em condi@5es d t  seca. 

Na Ilha das Flores os valores das precipita~aes rntdias mensais v8o desde urn 
minima de 58 mrnUulho) a urn mixirno de 180 mm (laneiro), cornspondendo uma 
precipita~Ho anual de 1400 mm, o que nos permite afirrnar que a quantidade de 
vegetaq50 verde se manth  priiticamente constante ao longo do ano, por outro lado, os 
coelhos dispersant-se por zonas muito amplsts nZo sendo par tal atingidos pela fome nas 
epocas de pobreza quantitativa e qualitativa das pastagens. 

0 n h e r o  de jovens duma popula~io estb dependente em primeiro Irzgar, do ndrnera 
de ninhadas (4 a 6) e da dimensio de  cada ninhada (4 a 12 crias) que a fi5mea produz por 



ano. Por sua vez, este n h e r o  depende da dura~so da eestagao reprodutora (Janeiro a 
Setembro) e do perfodo dc gesta~iio (30-31 dias). As condiq6es ambienhis na Ilha 380 

propicias a urn alto poder procriador. 
A naralidade & influenciada pelo sexo. Nas espCcies monoghicas, uma 

equival&ncia numerics entre os doh sexos dara uma produqiio &xima de jovens, mas nas 
espkies poligfimicas (caso do coelho) esta equivalencia serA desfavoravel. 

Neste caso para haver uma produqzo maxima de jovens 14 necesskio urn maior 
nlimero de fEmeas. 

Ha p0pula$H0 em estudo a groporqZio dos sexas 6 de 66,695 femeas e 33,346 
machos. o que rem corroborar a afirma~iio que se tram duma populaeo em expans5o. 

Este relatdrio pretende, apenas, infomar sucintamente, as linhas gerais do trabalho 
CientIfico a publicar - "€STUD0 DE UMA POPULACAO DE COELHOS SELVAGENSM- 
Oryclolagus cuniculus L. da llha das Hoses-A~ores. 
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