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Na Expedi~So Cimtifica efectuada h Ilha do Pico no period0 de 22 a 29 de 
Junho de 1991, a equipa de Mamalogia procedeu ao estudo da densidade 
populacional do coelho selvagem pela aplica@o de mCtodos indirectes (indices de 
presenqa). Constatou-se que o virus hemondgico do welho, de sigla inglesa RYBD. 
introduzido nos &ores em 1989 n80 foi detectado na popula~go de coelhos da Ilha. 

A fraca densidade populacional observada foi em sua essCncia devida a 
duas causas: a primeira grande pressso humana sobre esta especic; a segunda as 
noites em que se procederam as observa$Bes terem sido chuvosas e de grande 
neroeiro. 

Au moment de 1' ExpMition Scientifiqut efectuee a l'lle du Pico (du 22 
au 29 de Juin de 1991) I'dquipe de Marnalogie a etudiee la densitd populational du 
lapin sauvage en utilizant des mttbodes indirectes (indices de prtsences). On a 
constate, que le virus hernorragique du lapin, de sigle anglaise RVHD, introduit 
aux Azores en 1989, n'a pas 612 dectectk dans la population des lapins observes. 

La faible densitd populational observte a CIE dbe deux facteurs: 
I'tnorme pression humaine sur cette espCcie et aux conditions de l'environnement 
(brouillard et pluies) pendant les observations crtSpuslaires et nocturnes. 

During the Scientific Expedition to the Island of Pico between June 22 and 
29, 1991, the team of Mammalogy studied the population density of the wild rabbit 
through the application of indirect methods (indices of presence). The team 
arrived to the conclusion that the hemorrhagic virus of the rabbit, known as RVHD, 
which had been introduced in the Azores in 1989. was not detected on the 
population of rabbits of that Island. 

The low population density the team detected is essentially due to two 
factors: (I) a big human pressure over the species; (2) weather conditions (rain 
and fog) during research in evening and through the night. 

A descoberta dos A~ores foi efectuada na primeira parte do Sdculo XIV o 
que 6 compxovado peloo portulanos existentes. A redescoberta e a colonizaqao 
foram efectuadas posteriorrnente pelos Portugueses. Baseando-nos apenas, em 



verdadeiros dados histbricos podernos afirmar que em 1439 eram j 4  conhecidas 
pelos portugueses 7 (sete) ilhas - (Grupo Oriental e Grupo Central). Esta data 
corresponde igualmente ao inicio da sua colonizat;50. No Grupo Ocidental, Ilhas das 
Flores e Corvo, a colwiza@o s6 se inlcia depois de 1460. 

Assim podemos inferir que a introduqgo do coelho selvagem na Ilha do 
Pico se deu MI mais de 500 anos, n3u podendo, contudo, de momento, afirmarmos se 
esta introduflo & de coelhos oriundos directamente da Regib Nediterrhica ou de 
outras Ilhas j6 colonizadas: trabalho que esta Equipa se encontra efectuando pelo 
estudo electrofort?tico dos enzimas das populaqdes das diversas Ilhas e da regiiio 
Mediterrhica. A Ilha do Pico situa-se entre 38" 02' e 38" 34' Latitude Norte e 28" 
02' e 28Q 33' de Longitude Oeste. 

As ilhas sZo todas de origem vulchica e assentam sobre uma plataforma 
submarina triangular, definida claramente pela batimdtrica dos 2000 metros. A 
sua gtnese est4 relacionada corn o tectodinamismo da bacia do Atllntico Norte, 
definido, na hrea dos Asores, por uma fun@o tripla de placas litosf&ricas, a 
Americana, a Euro - Asiatics e a Africans. 

Nestas Areas de fun~6es tripla. o vulcanismo submarino rnanifesta-se 
sempre de forma muito intensa ao longo de fissuras, levando a que os materiais 
vulc5nicos cxpelidos edifiquem longas cadeias montanhosas submatinas. Nos 
locais dessas cadeias. onde o vulcanismo foi mais intenso ou onde ele se manifesta 
por Cpocas mais prolongadas, lcvantaram-se grandes edificios quc, emergindo 
formaram ilhas. Depois disso o vulcanismo continuou a rnanifestar-se, mas desta 
feita, corn caracteristicas subaCreas. 

0 s  &ores foram construidos sobre uma estrutwa dcste tipo. A 
combina~Zo das varias modalidades de vulcanismo que se prolonga at6 os dias de 
hoje, o modo coma elas se alternavam no tempo e no espaGo, o retoqve sempre 
perrnanente e inacabado da eros80, conferiram a cada ilha uma expresslo sempre 
jovem e ao Arquipelago a originalidade que o distingue de todos os outros da 
Macarondsia. 

Assim, a sua morfologia C mascada pela sobreposi~io de formas 
resultantes do vulcanismo que vlo desde extensos derrmes de lava flulda, a cones 
estrornbolianos de esc6ria e aos grandes estratocones minados por caldeiras. 0 
mais elevado destes grandes aparelhos e a montanha do Pico que culmina a 2.351 
metros. As rochas slo essencialmente basalticas e afloram, nas ilhas, segundo wna 
sQie de diferencia~30 magrnAtica que vai desde os basaltos alcalinos (-50% Si 02) 
at8 aos traquitos pantaleriticas (+ 63% Si 02). As rochas bas8lticas por altera~Ho 
dl0 origem a solos escuros e fkteis embora carentes em f6sforo. 

As condi~6es gerais climatericas da Ilha do Pico s lo  de caracteristicas 
oceanicas, sendo o clima h b i d o  durante todo o ano. Na Ilha do Pico, .em 
consequ8ncia da rnontanha do Pico, podemos classificar a Area mais ocidental, a 
faixa litoral e as de media altitude de clima hlimido enquanto, que, as hean de 
altitude mais elevada apresentam urn clima super hlimido. 



A temperatura igualmente, apresenta variaqgo em altitude senda o valor 
mMio anual de 17"C., tendo no Inverno urn valor mtdio de 14°C. e no Ver50 lode 
22°C.. Contudo a montanha do Pica apresenta clima mais agreste, tanto no Verso 
como no Inverno, observando-se nesta estaqHo queda de neve e granizo. A 
distribui~go percentual da superflcie da Ilha faz-se em tres niveis de attitude corn 
41,2% at& 300 metros: 42.4% de 300 a 800 e 16,4% acima dos 800 metros. Esta 
distribuiqlo caracteriza tradicionalmente o regime dc explora$io de solo; a menos 
de 300 metros havia a predominhcia de culturas arvenses e industriais anuais , 
pornares e vinhas, entre 300 e 800 metros ainda vive a pastagem permanente 
entremeada corn floresta e acima desta cota s6 t possivel cultura silvicola. A costa 
ou a encosta da Ilha barmoniza-se suavemate do mar h cumeada. 

Entrando em consideraflo corn 0s condicionalismos ex6genoa e endoghos 
poderernos perspectivar num futuro a medio prazo para a Ilha do Pico a ocupago do 
solo cuja supedicie total 6 de 449,89 Km2 da seguinte forma: 

s. A U. ....... (SUPERF~CIE AGR~COLA ou UTILIZADA) 44.6% 
....... S. F. P. (SUPEW~CLE FORRAGEIRA PRINCIPAL} 26.7% 

S, F. ........... ( S U P E ~ C I E  FLORESTAL) 13,0% 
1. B. ........... (INCULTOS E BALDIQS) 38,7% 

........... 3. S, (SWERF~CE SOCIAL) 3,7% 

S.A.U. S.F.P. S. F. I. B. S. S. 

Tipos Oc. Solo 

GrAfico 1. Oeupaq30 do solo na aha do Pico. 

0 material em estudo corresponde 3 populaqio observada de coelhos 
(Oryctolagus cunicuSus) na Ilha do Pico. As observaq6es foram efectuadas nos 
periodos crepusculares e nocturnas; nos nocturnos utilizdmos dois holofotes 
ligados cada urn a uma bateria de 12 Wolts o que permitia consoante a existencia 
ou nio de nevoeiro observ8-10s nos pastas ate disthcias de 50 metros. 



Ndmero das obsetva~5ep efectuadas nas Breas assinaladas (mapa I) e bem 
assim nos seus percursos respectivos (mapa 11): 

1Qdia - CONDT@ES CLIMAT~RICAS: 
chwa e nevoeh 

COELHOS OBSERVADOS: 
Addtos - 13 

Jovens - 4 
Total 17 coelhos 

z9 dia - CONIX@ES CLIMAT~ICAS: 
chuva e nevoeiro 

C O ~ O S  OBSERVADOS: 
Adultos - 9 
Jovens - 10 

Total - 19 coelhos 

3Q dia - CONDTC~ES CLIMAT~RICAS: 
chuva e nevoeiro 

COELHOS OBSERVADDS: 
Adultas - 20 
Jovens - 6 

Total - 26 coelhos 

4* dia - CONDIC~ES C L I M A ~ I C A S :  
boa visibilidade e sem chuva 

COELHOS OBSERVADOS: 
Adultos - 52 
Jovens - 12 

Total - 64 mlhos  

5n dia - CONDIC~ES CLIMAT~~TCAS: 
chwa e nevoeiro 

COELHOS OBSERV ADOS : 
Adultos - 17 

Jovens - 6 
Total - 23 coelhos 

Corn as condiges climat6ricas j4 descritas observhos uma totalidade de 
149 coeIhos. Se as condiqBes climattricas se tivessem mantido constantes (born 
tempo), podemos dm urn valor aproximado da papula@o que dereria ser observada 
se correlacionarrnos as observaqiies de todos os outros dias corn as do 4* dia. 

Assirn, deverlamos ter obtido tedricamente urn ndmero total de 320 
coelhos, o que devia corresponder diariamente a m a  abservaqlo media de 50 
coelhos. 

Agora, no que wncerne a ouvos tipoa de  lndices de presenga tais corno: 
nitreiras, covas, passadouros, tocas que foram observados ao Eongo de toda a Tlha. 
abaixo de uma altitude de 1200 metros, conjuntamente corn os coelhos observados. 
d de considerar que o valor tedrico mencionado se deve aproximar 
significativamente ao valor real da populaqgo existente. Acirna dos 1200 de 
altitude niio se tendo observado nem vestigios nem individuos inferimos que a 
partir desta altitude o coelho n50 tern condiqiles de sobrevivSncia. Considerando os 
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individuos observados e os outros indices de presenca, podemos considerat uma 
media de 5 a 10 individuos por hectare. pelo que os Servi~os Venatdrios Oficiais 
deveriam emtrolar a press20 humana sobre o coelho. 

A estrutura etdria pode ser considerada como uma propriedade que nos 
permite diferenciar as populag6es animais e, o seu conhecimento poded ser urna 
prova importante no ordenamento cinegddco, assim como no estudo da dinhica  da 
populaq3o. Pelos mdtodos utilizados nHo nos I! poasivel dar u m a  infoxmaqgo da 
popu1ac;Ho na forma duma piramide de sexo-idade. As taxas de nataIjdade e 
rnortalidade sgo tambdm dois importantes parhmetroa a determinar. A natalidade d 
assim urn dos factores que vai determinar a abundhcia de indivfduos duma dada 
especie numa determinada Srea. Bar outro lado a mortalidade vai ter reflex06 na 
sua limitqlo. 

De tudo q u n t o  dissernoa depreende-se, que nPo 6 possivel num t8o curto 
espaqo de tempo abarcar tIo vasto campo, visto que, uma determinada popula~io 
tern que ser observada durante largo tempo, de modo a permitit-nos, em cada 
mornento, saber qua1 o factor ou factores operantes nessa popula~Zo. Assim, apenas 
serHo aqui apresentados aIguns dados que serviriio de base para estudos 
posteriores. Considerando teoricamente que a populag5o de coelhos 6 de 50% de 
machos e 50% de ferneas (na prdtica esta preporgo 6 mais ou menos constante) e 
entrando corn o n6mero observado de jovens e adultos c corn a &oca de observaqfio, 
m&s de Julho, verificamos que o nimero de jovens 6 bastante inferior ao de adultos 
o que nos permite afirmar que a populaclo se encontra em declfnio. 

A natureza (qualidade) da alirnenta~go condiciona o estado fisiol6gico do 
coelho e C urn factor primordial para a reprodu~30, 0 s  desgastes dos coelhos sobre 
pastagens e cereais s8o constatados no caso de grande densidade populacional. 0 
impact0 do coelho decresce progressivamente logo que aumenta a distlncia eatre o 
seu refdgio e a fonte alimentar e este C praticamente nulo quando esta disthcia 6 
igual ou superior a 80 metros, 

Urn pequeno nivnero de coelhos pode por rezes ocasionar prejulzos a certo 
tipo de culturas especializadas. planta~Bes de florestas, vinhas, culturas 
horticolas, etc. 0 coelho tern wn cornportamento gregkio; os individuos vivem por 
grupos familiares de 2 a 7 animais, raramente mais; a propor~lo dos sexos d 
geralmente cquilibrada. 0 pupa & regido por uma estrita hierarquia; o macho e a 
Emea dominante asseguram a defesa do territbrio. VArias grupos familiares podem 
utilizar urna meama zona formanda entlo uma col6nia. Uma populaq5o cornpreende 
vgrias col6nias entrc as quais na b o c a  da reprodu~io se efectuam mudanqas, 0 
coelho selvagem E polfgamo. A sua actividade sexual inicia--se entre Janeiro - 
Fevereiro e tern seus fins em Agosto por vezes em Setembro, mas j i  muito 
tararnente. 

Para gcrir uma populaqao de coelhos irnporta: 

1.- Definir urn objective cinegetico em fun~iio dos efectivos existentes. 

2 - Possuir as seguintes informa~6esr 
2.1 - 0 n6mero media global de individuos abatidos nos anos 
anteriores. 
2.2 - Nivel de abundancia da populaqgo. Para tat ter-se-tl que 
efectuar 3 a 5 circuitos consecutivos alternando as circuitos de 
pastagens corn outros sem pastagens. 



Este nosso Iv trabalho ter-se-fi que ~epetir durante 2 ou 3 anas para se 
pader inferir o nlvel de abundancia existente a fim de regulamentar 
convenientemente o nivel cinegkico. Preven~iio contra os desgastes pelo coelho: a 
primeira consiste em evitar uma prolifera~lo excessiva. A sua limita$lo poder-se- 
5 efectuar: 

- diminuindo a densidade primaveris pela intensifica~H0 da capa. 

No caso dos desgastes serem mesmo constatados apresentam-se vhias 
soluq8es: 

1 - Protecqiio mechica: 
1.1 - Global - vedar corn rede toda a hea a proteger; 
1.2 - Individual - cabertura corn plistico ou vedaqao de rede nas 
jovens ptaatas. 

2 - Protecg'ao quimica 
2.1 - Utilizando repufsiros; pintanda as plantas e vinhas. 0 custo 
total por hectar C elevado mas € m a  protecqgo eficaz. 
2.2 - Urn barbanle impregnada. Custo pouco elevado, mas a sua 
impregna~go terd que ser renovada todas as 2 a 3 semmas. 

3 - ProtegSo eeKtrica 
3.1 - Fio el6ctrico (tipo rede). Muito eficaz, cusro elevado. Necessita 
de vigilhcia canstante e limpeza de solo numa zona de 1 metro de 
largura. 
3.2 - VedaqHo corn dois fios: 2 fios estendidoa separados a 7 e 27 cm 
do golo. Resultados satisfatbrios a e s m o  em perfodo invernal. 
Necessita de vigilincia e limpeza da solo. Custo barato. 

PrimaciaErnente e entrande em considera~Zo corn todos os factores 
elirnatdricos podemos concluir a existencia duma popula~go media entre 5 a 10 
coelhos por hectar. SecundBriamente, nIa verifi~gmos nas observac8es realizadas 
nem pelas informa#bes dos Serviqos Florestais e de ca~adores tes exigtida a 
inrrodu$Ho do VIRUS CW&S - RYHD nesta Tlha. Contudo o ntimero de jovens em 
relaqIo aos de adultos permite-nos afirmar que a populaglo se encontra num 
estidio decrescente. 

Durante a elaboraqgo das obsewa~iSes foi sempre acornpanhado pelo I.M.T. 
Maria do C m o  Silveira Matos e pelo condutor Jose Eduardo Nunes (Jost Maria) aas 
quais express0 os meus agradecimentos pela sua consrante disponibilidade e seus 
conselhos nos percursos a efectuar e na contagern das especfmens observados bem 
como dos outros indices de preseqa, Urn agradecirnento especial 5 Secretaria de 
Habita~so e Obras Kblicas da Madalena - aha do Pico, que nos cedeu nio 56 uma 
viatura camo o condutor. Ao Sr, Engenheiro Manuel Joaquim Neves da Costa, 
Director do Centro de Forma~Ho Agricola da Piedade pelas suas sugestdes e forma 
especial como sempre facilitou e resolveu todos 0s problemas que surgirarn 
durante a nossa permanCncia no Centro. Muito obrigado. 
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