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ACERCA DA PROLIFERA(:Ao 
DE PARDAIS NA REGIAO 

o desenvolvimento do pardal na 
Regiao A~ores, sobretudo nalgumas 
ilhas do Arquipelago, e ja urn pro
blema alarmante, porquanto, os 
prejutzos causados por esta ave sao 
avultados e 0 seu combate, de dificil 
execu~o. 

Segundo uma Informa\ao presta
da a Secreta ria Regional da Agricul
tura e Pescas por tecnicos do Labo
ratorio de Ecologia Aplicada do Ins
tituo Universitario dos A\ores ... 
«acrualmente 0 problema e crttico 
em 3 Ilhas: Terceira, Graciosa e 
recentemente 0 Faial. 0 pardal exis
te tam bern em Sao Jorge, Pico, Santa 
Maria e Sao Miguel, onde dentro de 
poucos anos causara graves proble
mas a agricultura ». 

E mais adiante, diz a Informa~o 
atras citada: - «Actualmente (os 
pardais) constroem os ninhos so
mente em ediftcios. Cada proprie
tario de edincios (publico ou priva
do) devia impedir a nidificac;:ao desta 
especie, mesmo se nao e afectado 
pelos problemas da agricultura. 
(destrui\ao dos ninhos uma vez por 
mes, tapar os buracos existentes nas 

paredes, falsas, telhados, etc.) isto 
em todas as Ilhas ». 

Afim de elucidarmos melhor os 
nossos leitores e os alertarmos para 
este problema da proliferac;:ao do 
Pardal nestas ilhas, deslocamo-nos 
ao Laboratorio da Ecologia Aplica
da do InstiuIto Universitario dos 
A~ores, on de fomos amavelmente 
recebidos pelo Engenheiro T ecnico 
Agrario Duarte Manuel do Couto 
Soares Furtado, com quem manti
vemos 0 seguinte dialogo: 

LA. - Podera dizer-nos, em ter-
mos geraIs, 0 que e 0 par
dal? 

D.F. - Muito se tern dito e muito 
se tern escrito sobre 0 par
dal, mas pouco se tern feito 
para evitar-se a crescente 
amea\a do mesmo. 
o pardal, tamb ~!1l con he
cido por pardal-ladrao 
(Passer domesticus) como 
o proprio nome indica, e 
uma ave das aldeias, vilas e 
cidades, que proliferando 
por toda a parte, acaba 
por ser uma praga para a 
agricultura. 

o macho e bastante res
plandecente quando a sua 
plumagem esta desenvol
vida. Quando muda de pe
na, os machos adquirem 
urn vestuario de urn tom 
castanho mais claro, e 0 

peitilho preto e tapado pe
las extremidades claras 
das pen as e as partes cin
zentas e castanho-figado 
da cabe~a quase tomam 

urn tom avermelhado. As 
extremidades acabam por 
se desgastarem, adquirin
do entao as aves urn tom 
rna is brilhante no come~o 
do Verao. 
o seu canto e urn chilreio 
de monotonos «chip» 
«chep» ou «chirp». Quan
do em voo, soa por vezes 
urn «tvit .>. Faz 0 ninho em 
cavidades de diferentes ti
pos, especialmente e de 
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preferencia por baixo das 
telhas, ou em casas velhas 
e abandonadas. Urn casal 
pode reproduzir de 2 em 2 
meses ao longo de todo 0 

ano, 0 que representa urn 
aumento constante da es
pecie. 
Alimenta-se de sementes e 
insectos. E abundante em 
todo 0 mundo, constituin
do urna arnea~ para todos 
quantos trabalham e vi· 
vern da agricultura. 

l.A. - Qual a dimensao real do 
desenvolvimenro do par
dal na Regiao? 

D.F. - A dimensao real do de
senvolvimento do pardal 
na Regiao e alarmante, es· 
pecialmente nas ilhas do 
Grupo Central, com maior 
incidencia na Ilha Tercei
ra. Posso mesmo afirmar 
que nessa I1ha toda a orla 
costeira ate cerca de 300 
metros de altitude esta 
completamente infestada, 
chegando ao ponto de 0 

pardal ser dono do territo
rio em toda aquela area, 
causand6 prejuizos de 
enorme monta. 
Na ilha de S.Miguel, (co
mo po de ser observado no 
mapa anexo), a invasao 
come~ou por volta do mes 
de Maio de 1977, tendo 0 

pardal, provavelmente, en
trado na freguesia dos 
Mosteiros (talvez arrasta
do pelos ventos, ou intro
duzido por alguem) e dar 
come~ou 0 seu alastramen
to as outras freguesias vi
sinhas. Em Agosto de 
1978 tive oportunidade de 
observar varios casais em 

(Conclui na 7." pagina) 
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Agua d'Alto e Vila Franca 
do Campo, 0 que demons
tra bern que a sua propa
ga~o aumenta dia a dia, 
tomando-se actual mente 
uma amea~a quase total. 
Nas Ilhas das Flores e do 
Corvo, em Julho de 1978, 
nao existiam ainda par
dais. 

LA. - Segundo a Secreta ria Re
gional da Agricultura e 
Pescas, deslocou-se aos 
A~ores, a convite deste La
boratorio de Ecologia, urn 
grupo de tecnicos france
ses, para estudarem 0 as
sunto. Como surgiu a vin
da desses tecnicos? 

D.F. - Posso dizer-lhe, desde ja, 
que nao surgiu nenhuma 
vinda de tecnicos france
ses aos A~ores, mas 
sim a deslocas:ao de dois 
elementos deste Laborato
rio de Ecologia a I1ha T er
ceira em 10 de fevereiro 
de 1978, 0 Dr. Gerald Le 
Grand, que e frances, e eu 
proprio, para ali efectuar
mos uma primeira avalia
~o da expansao do par
dal. Mais tarde, tivemos 
oportunidade de respon
der a uma nota oficiosa da 
Secreta ria Regional a Agri
cultura e Pescas, sobre 0 

combate ao pardal e ao 
tentilhao (lnf. 59/ LEA/78 
de 20/3178) e das medidas 
imediatas a ter-se em conta 
a fim de se evitar a propa
ga~o de tal praga uma vel. 
que sao enormes os prejui
zos causados por aquela 
ave, especialmente no Gru
po Central do Arquipela
go. Quanto ao tentilhao, 
creio, de momento, nao ser 
preocupa~ao a sua propa
ga~ao, uma vez que, e atc 
certo ponto, esta ave pode 
ser considerada benefica, 
pois, insectivora que e, 
contribui para a destrui~ao 
de larvas de imensas espe
cies, entre as quais as «la
gartas das pastagens» evi
tando 0 aumento destas na 
Regiao. 

LA. - Quais as medidas de com
bate que preconiza a fun 
de se evitar 0 continuo 
crescimento da densidade 
do pardal na Regiao? 

Dever-se-a proceder a sua baixa 
de densidade populacional, lema e 
eficazmente, isto e, destruindo os 
ninhos edificados nos telhados das 
casas. 

INVASAo DA 'ILHA DE S. MIGUEL PELO PARDAL 

zonas iii atlngida s 

D.F. - Ha algum tempo awis, 
informamos das possibili
dades de combate ao par
dal a fim de reduzir 0 seu 
numero crescente, isto em 
especial na Ilha Terceira. 
Uma vez que esta posta de 
lado a sua completa ex
termina~o, ha que evitar . 
o aumento da sua dens i
dade. A utiliza~o do 
«combate quimico» contra 
o pardal nao e de aconse
Ihar uma vez que poria em 
perigo a sobrevivencia das 
restantes especies destas 
ilhas. 

Poder-se-a, tambem, incentivar a 
substituis:ao do canario (Serinus se
rinus) pelo pardal (Passer domesti
cus) para fins de alimenta~o (caso 
do primeiro que e utilizado como 
petisco em determinadas zonas do 
Arquipelago, ern vez de se matarem 
toutinegras (Sylvia atricapilla), ten
tilhoes (Fringilla coelebs) e outros 
passeriformes [)teis ao equilibrio 
bioecologico da Regiao. 

Creio, de momento, serem estas 
as maneiras mais viaveis de se com
bater 0 pardal, evitando 0 uso indis
criminado de pesticidas que tanto 
prejudicam 0 Meio Ambiente e a 
Natureza. 

Reportagem de Jose de Oliveira Rodrigues 
Eng.o Tec.o Agr.o 
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