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Neste trabarho estudou-se prirnacialmente os valores craniomdtricos do coelho selvagem 
Oryctolagw cunicuhs L., 1758, da Ilha Terceirn, seguindo-se o estudo da sua densidade e dinlmica 
populacional. 

Cornpararam-se estatisticamente os resultados obtidos da amostragem desta Ilha corn os obtidos nas 
amostragens de outms tRs Ilhas do Grupo Central - S. Jorge, Pico e Faial. 

ABSTRACT 

The present work involved mainly the study of craniometric values of the wild rabbit, Oryctobgus 
cunicuhs L., 1758, on Terceira Island, the naturd occurence of the species and the population dynamics 
were also followed. 

Sampling data from Terceira Island were statisticaly compared with those previously obtained on 
three Islands of the Central Group of the Archipelago - S. Jorge, Faial and Pico. 

Enwe 25/6 e 2/7/94, efectuou-se a ExpediqEo do 
Departamento de Biologia - Universidade dos Aqores 

aha Terceira. 
A Equipa de Mamologia desk Departamento 

constituida par Investigadores, Professores 
(Docentes). Tkcnicos e Alunos do Curso de Biologia 
integrou-se nesta ExpediqZo a fim de estudar os 
marniferos desta Ilha cam especial incidencia no 
coelho selvagern. 

0 coelho selvagem 6 uma esHcie que tern arnpla 
distribuiq50 mundial a qua1 estd quase sempre ligada 
a processos de coloniza@o humana 

Aquando da introdu~Io do coelho em novos 
habitats, este, devido a sua aIta reprodutividade d i d o  
a ser considerado urn "oportuoista procriador", 
procriaqIo esta regulada pelos machos e n50 pelas 
Emeas, permite-lhe normalrnente urna expansso do 
tipo "mancha de 61eov'. No caso especifico da 
Terceira a n50 QU quase nula existencia de predadores 
naturais permitiu-lhe atingir rapidamente uma 
popuIq50 significativamente elevada (n5o podendo 
ser considerada praga) sendo praticamente a irnica 
espkie venat6ria da RegGo. 

S k  conhecidos virios processos de control0 aos 
prejuizos que esia espCcie causa em delerminados 
tipos de culturas (plantio de novas zonas florestais, 
sementeiras de legurninosas e de cereais) e que d o  de 
tres tipos: 

a) proteq%o m&ca 
b) p r o t q b  quimica 
c) pro&@o elkcerica 

NZo se verificou na Ilha quaisquer destes tipm de 
controlo (Carvalho, 199 1 $. 
0 n6mero de especimes 6 tamMm controlado 

pela caqa efectuada na 6poca n m a l  venatdria, mas o 
controlo efectivo e de rnaior impacte na populqgo & 
de permitir a cap em especial na & p a  de reprodu@o 
que vai de Janeiro a Agosto, sendo o seu m ~ m o  no 
period0 de Maqa a Junho. 0 controlo do nfirnero de 
eswimes tern que ser feito corn bases cientificas ou 
seja estudar a populago considemdo a determjnqgo 
da densidade populacional para saber como esta se 
encontra distribuida na Ilha por Grupos FamiUares, 
Cdbnias ou jd Popula$bes 0 que nos ir8 permitir 
indicar quais as zonas aonde se deve controlar o 
ndmero de eswimes, 

Sabemos que cada fernea origins em mddia 40 
espkcimes/ano se os pargmetros temperatura 
ambiente, nhmero de horas - luzldia e humidade 
relativa cairem dentra dos limites optimos o que 
acontece na Te~eira  (Sitman, 1964.) 

Do transcrito se pode inferir sem erro que o 
period0 de M q o  a Junho 6 o de rnaior eficdcia para 
o controlo, para (J qua1 bastar& eliminar determinado 
n6mem de f6meas para controlar as diversas 
popula@es. 

Existe determinado grupo de pessoas que t e n m  
n5o controlar mas erradicar a espkie nao antevendo 



os prejuizos subsequentes que tal erradicapo isia 
cam. 

Este desejo de erradicar a especie jB foi tentado 
pela introduqiio do virus R.V.H.D.. Forem, este 
virus o qua1 se pode cognomizar de " Y ~ R U S  
SUICIDA" mata quase a tatalidade da popula$50 em 
deteminada kpoca do Ano num espago de tempo 
muito curlto, n l o  deixando transrnissores, pois us 
que sobrevivem tern resistdncia ao R.V.H.D. e niio 
existindo quaisquer vectores intemedihrios para a 
contaminaq5o esla termina corn a mortaIidade 
(Carvalho, 1992). 

Podem em certos casos e em determinadas 
Regi6es surgir alguns surtos epid6micos sobretudo 
na estaqb do outono, contudo, devido h orografia das 
Ilhas os virus foram arrastados para o mar pelas 
&mas pluviais e 'hem assirn pelos ventos fortes que 
se faxm sentir periodicamente nas Ilhas (Agostinho, 
1941). 

Loealizaqiio geogrsfica e enqnadramenta 
tect6nico 

A Ilha Terceira situa-se a 3R0 39' e 38O 47' de 
latitude Norte e 27O 02' e 2T0 23' de Iongitude 
Oeste. A sua h a  (402,2 b2) ocupa 17,2% da Area 
total do arquiN1ago que 6 da 2.333h2. 

Esta firea encontra-se distribuida por 3 catas de 
altitude, sendo a de maior percentagem a cota inferior 
a 300 metros (55,6%), (42.5%) estende-se entre as 
cotas que viio doos 300 aos 800 metros e apenas 
(1,9%) ulttapassa a cota dos 800 metros 

O Ponto mais eIevado da Ilha (1.021 m) situa-se 
na Serra de Santa BArbasa. cone vuldnico lwalizado 
na regiHo ocidenhl da Ilha e o rnais jovem de todos 
os outros t&s grand= cones qoe estruturam esta ilha: 
o vulcgo dos Cinco Picos, o de Guilherme Moniz e 
Pico Aito. Estes quatro aparelhos principais s8e 
circundados por numerosos cones secundirios. 6 

neste Chtirno maciqo que nasce a dnica ribeira de 
carhcter perrnanente a Ribeira da Agualva 
(D.R.E.P.A., 1988). 

Geologia e solos 
A Ilha Terceira como todas as outras do 

Arquipelago t de origern vulcinica, contudo 
(Fernandes, E.G., 1986) tende a ler mais silica e i 
menos alcalina e pothsica que a de S. Miguel. 

A espessura dos solos 15 variPvel estando na 
dependgncia d m  condiqdes climAticas, do  material 
or~ginario e tarnbkm da periodicidade e kpoca das 
actividades vulcfinicas. 

Clima e hidrologia 
Segundo a classificaqBo climfitica de 

Thornthwaite e corn base nos dados obtidos a partir 
das e s t q k s  meteorol6gicas o clima da Terceira f ie  
ser considerado c o m ~  rnodedamente hdmido. 

0 s  valores rnkdios da pluviosidade atingem o 
m&mo no Invemo (Janeiro) e o minimo no Verio 
(Julho). A prectp~taqao aumenta corn a altitude e as 
encostas viradas a Norte s5o sempre mais chuvosas 
que as encostas viradas a Sul. 

As temperaturas m&as anuais rondam os 17OC 
sendo o m&s mais frio o de Fevereiro 13OC e o rnGs 
mais quente o de Agosto 22% A humidade relativa 
do at, do memo m d o  que a pluviosihde, aumenta 
corn a altitude, verificando-se a mixima no hverno 
(Dezembro-Janeiro) e a mfnlrna no Veriio (Julho- 
Agosto). 

OcnpasLe dos solos 
O aumento da Area de pastagens e a enorme 

dminuiqio da h destinada a cuIturas anuais e da 
Area de rnatos szo, sem dGvida, as psincipais 
nltera@es recentes na ocupa$Zo dos solos (Figma 2). 

Figura 1. h a  da Ilha Temira por cotas de altitude. 



Fi~igura 2. Ocupago do solo da Ilha Terceira. 
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Fi~igura 3. Mapa & Ilha Terceira corn os locais de observa@o e colheim de Orycrolagw cuniculus. 



A Ilha Terceira k aquela corn fndice de 
mecanizaq50 rnais elevado na RegiEo, contudo, B 
semelhan~a das restanles ilhas, n5o produz o 
suficiente para o abastecimento dos mercados locais. 
No que concerne a cutturas arvenses e horticolas as 
produtividades obtidas sZo em regra gem1 inferiores B 
media regional corn e x c e ~ 5 o  do amendoim e do 
milho gr5o. As vinhas existentes nesta Ilha s60 na 
sua maioria de mA qualidade e as poucas que 
produzem vinho, corn algum valor econ6mic0, tern 
sldo deixadas ao abandono. Igualmenle, os pomares 
existentes n5o produzem em quantidade sufrciente 
para o abastecimento interno corn excep~so da 
produqga de  banana. A forrageira mais comum t o 
milho, destinando-se essencialmente para silagem 
sendo contudo a sua produrividade inferior i media 
regional. 

Processes de captura 
0 material colhido para estudo foi o coelho 

selvagem (Otyctolagus cuniculus). 0 metodo 
utilizado nas colheitas foi a tho, corn ajuda de dois 
holofotes ligados cada urn a uma bateria de I2 Volts, 
j6 que os pen'odos de maior actividade desta espicie 
s l o  crepusculases e nocturnos. As colhei tas 
realizararn-se todos os dias desde as 18 horas atk 2s 4 
ou 5 h m  do dia seguinte, dependendo do n6mero de 
espkimes capturados. 

As colheitas tiveram caracter aleatbrio (Figura 3) 
a fim de poder deteminar c m  o minimo de erro a 
idade da populaqgo, a densidade populational, sua 
dinhnica e que os dados obtidos tenharn caracter 
geraI, tendo em consideraglo nLo s6 os coelhos 
col hidos como os obsetvados. 

Para cada exemplar colhido de imediato 
preencheu-se a ficha de campo que incIui camo 
princjpais parimetros: nome vulgar, nome 
cientifico, data, hora de colheita, sexo, caracten'sricas 
particulares e nome do colector. Etiquetado o 
exemplar colocou-se dentro durn saco pldstico para 
que em laborat6rio se f a p m  a colheita dos 
Ectoparasitas. Retiram-se os globos oculares que 
foram coIocados em Form01 a 10% durante 21 dias, 
findo os quais se extrai o cristalino dos outros 
componentes oculares. 0 s  cristalinos foram 
colocados numa estufa a 80°C durante 7 dias findos 
os quais se colocarn num exsicador afim de evitar a 
hidratqiio c s50 pesados nurna balanqa elecir6nica de 
sensibilidade 0,0001 g. Obtidos os pesos 
deterrninamos a idade dns exemplares por dois 
processes: 

1) apljca~5o da formula Myers e Gilbbert (1968) 
utilizando os pesos dos cristalinos que dB a idade em 
dias I = - 57+181,4/(5,749-2,3026) log p, senda p o 
peso do cristalino e I a idade. 

2) aplicaqzo da formula de Carvalho (1992) que 
utifiza o Peso Total dos individuos e nos dB 
igualmente a idade em dias, 

I = 57+18 1,415,749-2,3026 log Y-349,88/3,948 
sende Y o peso total do animal e I a idade em dias. 

A todos os exemplares foi-lhes retirada a cabqa a 
qual foi submetida a diversas fases de tratamento a 
fim de se obter o crgnio completamente limpo p a n  
se proceder h obtenqgo ddas medidas craniom&icas o 
mais comecta possivel . No LaboratGrio preencheu-se 
a ficha de laborat6rio na qual, al6m dos parhetros 
da Ticha de camp, constam ainda o peso detenninado 
corn uma balan~a electrdnica de sensibilidade de 
0,001 g e determinaggo ddas medidas craniom6uicas 
constantes da Tabela 1. 

Tabela 1. Pdmetros craniom ttricos medidos em Oqctolagus cuniculw. 

Sexo A Cornp. osso parietal U 
Comp. total B Comp. osso interparietal V 
C,ocipito nasal C Larg. maxi parietal X 
Dist. basion-maxilar D Larg, maxi osso interparietal W 
h g .  bieurial E Comp. maxi proturberancia occipital Y 
Larg. bizigomfitica F k g .  protuberancia occipital Z 
Dist. basion inion G Larg. maxi buraco occipital AA 
Comp. sutura inter nasal H Alt, maxi buraco occipital BB 
Lag. maxima dos nasais I Comp, barra ou diastema S. CC 
Lag. minima da cx. craniana J Comp, barra ou diastema I. DD 
Larg. bicondiliana K Comp.strie molariforme S. EE 
Larg. bitimpgnica L Comp, s M e  molariforme I. FF 
Dist. Biauricular M Lag, orbital GG 
Comp. ampolas tirnpznicas N Comp. cavidade orbitha HH 
h g ,  maxi coanes 0 Frofund, cavidade orbitAria n 
Larg. palatina P Alt. maxi regiio nucal JJ 
Lag. maxi. inci sivos superiores Q ah, rostra1 KK 
Usura incisivos supetiores R AIL ram0 ascendente mandibula LL 
Usura incisivos inferiores S Larg, maxi mandibular MM 
Compri . osso frontal T Dist. foremens rnandibulares NN 



Estes parhetros craniom6uicos encontram-se 
descritm em Cwalho (em preprua@o). 

Todos os valores das medidas craniomttricas, 
peso total do animal e peso do cristalino foram 
sernpre realrzados pelo mesmo tknico n3o s6 nesta 
arnostrngem coma em mdas as amostragens das 
outras Ilhas minimizando-se assim os erros de 
ot>serva@o em especial os de p d a x e .  

Da cornparaqiio loentre os dois metodos de 
determinaqgo da idade dos espkirnes estudados, 
rn6tcde do cristalino (Myers et a1 , 1968) e o rnktodo 
do peso total (Carvalh, 1992). resuItam coeficicntes 
de correIaq30 ekvados, mas visto que nas populaq&s 
que 550 cornparadas, Faial, Pico e SBo Jorge, foi 
utilizado o metodo do cristalino, optAmos por este 
(Figuras 4, 5 , 6  e 7). 

A determinaqilo da idade da poptdqFio (rn(mt!do do 
cristalino) (Myers ct al., 1968) e a sua distribuiqfio 
p r  gmps  ethins permite-nos afirmar que sc. hala 
duma populaqaa jovern. logo em crescimento, 
Contudo, a densidade populational no momento da 
contagem (obsewados+capturados) 15 urna densidade 
normal (Figura 8). 

A comlaq%o das idades dada pelo peso aistalino e 
pelo peso total constam das Figuras 6 e 7. 

Evidenciam-se dois agrupamentos principais. urn 
formado pela ilha Terceira, a ilha mais oriental do 
gmpo c e n w  e as ilhas do nGcleo do gnrpo central, 
Wal, Pico e Sao h r g e  (Figtlra 9). 

Curiosamerite dentro deste segundo grupo, as 
popula~ises do Pico e Sao Jorge evidenciam-se da 
llha do Faial. ConvCm ainda ref& que pela presente 
anilise, os parirnetros craniomClricos embora 
dileerenciando-se os sexos de cada populaq%o estudada, 
refleciem principalrnente a diferenciapo geogrhfica 
dos memos. 

A anarise de correspond6ncia complementa e 
confirma a anifise de agrupamento (Fjgura 10) 
evidenciando por urn lado dois grandes grupos 
(Terceira)/(Faial, Pico e SBo Jorge). atravis da 
primeira componente principal e os sub-gsupos 
(Faial) e (Pico e S. Jorge) atraves da segunda 
componente principal. 

Para a diferencia~go da PopuIaqZio da Terceira 
con bbuem significarivamente as variaveis O(1argura 
mixima: dos coanes) mais elevada na Terceira, P 
(largura palarina) mais elevada na Terceira e Q 
(Largura maxima dos incisivos superiores) mais 
elevada na Terceira enquanto nas popula@es do 
nicleo central, contribuern as varihveis K (Largura 
bicondiliana) mais baixa no Faid e mais elevada no 
Pico e S. Jorge, Z (largura protuberincia occipital) 
mais e1evada no Pico e S. Jorgc e mais baixa no 
Faial, M (disdncia biauticular), c L (Eargura 
bitirnpinica). 

Para a diferenciaqgo do sub-grupo Faial 
conuibuem preferencidmente ;is varisveis M e L que 
embora estando na base da difetenciaq5o da Terceira 
apresentarn valores mais elcvados em L c rnais 
baixos em M para a populaq8o do Faial, enquanto 
que nos sub-grupos S. Jorge e Pico as varihveis K e 
Z sfio as principais nesia diferenciapo. 

Peso do c r i s t a l i n o  (mg) 

Figura 4. Recta de regress20 Y e ecoeficiente de corre1ac;ao T entre o peso do cristaiino 
(mg) e a idade (ern dias). 
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Figura 5.  Recta de regress30 Y Y eficiente de c o r r e l a ~ b  r entre o peso total 
(g> e a idade (em dias). 
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Figura 6. Recta de regressao Y Y coeficiente dc correla~3o r enke o peso total (g) e o peso 
do csistalina (mg}. 
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Figuta 7. R ~ t a  dc r e p -  Y e cmficiente de correlaqao r entre os valores das idades 
atraves do peso total e do peso do cristalina. 
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Figura 8 - Classes de frequhcias absolutas de machos e fkmeas em funqgo do n6mero de dim dado pelo 
peso do ctistalino. 



Figura 9. Anfilise dos Agnspamentos atraves do rn€todo UPGMA corn base na matriz da disancia 
euclideana entre as populaqBes de Emeas e machos das ilhas Terceira, Faial. Pico e S2io Jorge, 
elaborada corn base nos parhet~os craniomktricos estudados (tabela 1 ). 

I 

Figura 10. Distribuiq50 da popu1aqBo de Emeas e machos das ilhas Terceira, Faial, Pic0 e S .  Jorge 
atraves do rnitodo da ordenaqfto de AnAlise de Correspoaddncia corn base nos parimetros 
craniomttricos estudados. * pontos craniom6tricos. 
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