
SECRETARIA REGIONAL DA AGRICUL TURA E PESCAS 

in forDlo-:iio 
oflrieolo 

----- - - - -- - - - --

EDIf;Ao DA DIRECr;Ao REGIONAL DA EXTEN?A O N.O 14 
COQROENA CAO 00 ENG" TEC 0 AGR ' JOSE DE OLiVEIRI. RODRIGUES JUNHO DE 1980 

,. . 
N ••• no rlf' 

PAG.2 

A IMPORTANCIA DOS 
AGENTES POUNIZADORES 
NA PRODUTIVIDADE II 

PAG. 3 

CONSERVA~Ao DE 
FORRAGENS:FENA~AO 

PAG.4 

o PROBLEMA DO PARDAL 
NOS A~ORES 

PAG.5 

ALGUMAS CONSIDERA~OES 
SOBRE A FEBRE AFTOSA 

PAG. 6 

DEFEITOS DOS VINHOS 

PAG.7 

CONTINUAC;OES 

PAG. 8 

NOTtCIAS. CONSELHOS 
E CURIOSIDADES 
AGRtCOLAS 

DlST'RlBUl9AO GRATUfTA 

AOSERVICO 
QA AGRO-PECIJARIA 



pAGINA4 Informa~o Agricola JUNHO DE 1980 

o PROBLEMA DO PARDAL NOS A~ORES 
TAcTICA DE LUTA 

Introdu~o 

Tendo em conta um exemplo concreto. ou 
ate rr,asmo, poder-se-a dizer. um caso parti
cular, iremos neste curto espa<;:o analizar 

em detalhe 0 problema da presen<;a, do 
Pardal (Passer Domesticus) nos AGores. 
uma vez que se trata dum exemplo de 
colonizar;:ao bem conseguida. 

Agora que. colonizada est a quase toda a 
Reg iao Ayores (a excep<;ao de Flores e 
Corvo). depara-se-nos neste momento 0 

problema de encontrar uma dstrategia que 
bem compreendida nos levara a tactiva que 
permlta 0 combate a especie em causa. ia 
que a sua completa exterminayao (sem 
atingir a restanta avifauna). esta posta de 
lado. 

Encontrar uma tactica que permita a redu
yaO do nivel populacional ia existente. e 
objectiv~ primordial. nao sendo no entanto 
tareta facil , pois sao bastante numerosas as 
que se nos apresentam como meios de 
combate a especie. especie est a que neste 
mom en to pOe gravfssimos problemas aos 
agricultores e economia da Regiao . 

Enfim. estamos parante um problema bas
tante delicado causado por uma espEicie 
donde sao bem conhecidas as consequen
cias da sua chegada. 

Pequena hist6ria da chegada do Passer 
domesticus nos A~ores 

As primeiras noticias que possuimos so
bre a chegada do Pardal ao ArquipEilago dos 
A<;:ores . datam de 1960. na zona do aero
porto das Laies na IIha Terceira. noticias 
estas relatada~. pelo Coronel JOSE AGOS
TINHO em 1963. 

Por Duarte S. Furtado 
Assistente Tecnico da Divisao de Protec~ao da Natureza e Omitologia 

do Laborat6rio del Ecologia Ap/icada do Instituto Universitario dos Aqores 

Ap6s as informa<;:OeS que pudemos reco
Iher, 0 Pardal foi trazido voluntariamente do 
Continente por um militar estacionado na
quela base. Em 1963. ia nidificava em Angra 

do Heroismo e mui rapidamente colon izou 
tod3 a faixa costeira da i!ha. 

Pass ados 7 anos que foram, portanto em 
1970 . 0 pardal invadia as restantes ilhas do 
grupo central do ArquipEilago. Graciosa, Sao 
Jorge. Pico e Faial. Depois de se estabele
cer nestas ilhas. eis que em 1972 ou 1973? 
surge em S. Miguel. tambem notificado pelo 
Coronel JOSE AGOSTINHO. 

Em 1977, Gerald Ie Grand informa da 
presenr;:a do pardal em Ponta Delgada e 
Mosteiros que, certamente tera chegado em 

trans porte marltimo aquando da descarga 
de cereais , 0 que vem de encontro as 
nossas observa96es efectuadas na ilha Ter
ceira em 1978 nos portos de Angra do 
Heroismo e Praia da Vit6ria onde numero
sos pardais se alimentavam de graos de 
cereais cardos durante as descargas bem 
como dos graos existentes nos navios que 
os transportavam. Daf, pensamos que a 
coloniza <;:ao se tenha efectuado desta ma
neira. 

Coloniza~ao e evoluc;:ao na IIha de 
S. Miguel 

Em Sao Miguel , e durante os primeiros 
anos, 0 pequeno nucleo de pardais existen 
tes dividiu-se pelo porto de Ponta Delgada e 
arredores, alimentando-se de graos de ce
reais e outros produtos deixados palos mo
vimentos das cargas e descargas. 

Em 1975. continua localizado na zona do 
porto ao mesmo tempo que tenta invadir a 
zona do aeroporto . bem como algumas ruas 
da baixa citadina . 

Em 1976. e notificado nos arredores de 
Ponta Delgada. embora um pequeno grupo 
insista implantar-se na extremidade ociden
tal da ilha, freguesia dos Mosteiros. Dora
vante a hist6ria da coloniza<;:ii.o da ilha de S 
Miguel e bem conhecida e iremos pois 
segui-Ia ao longo dos anos para melhor 
definir a sua estrategia. 

Nos finais do ana de 1977, estava 0 

pardal apenas limitado a zona de Ponta 
Delgada, nao se afastando muito da parte 
fortemente urbanizada, ao mesmo temp<' 
que um pequeno nucleo existia no centrL 
da Vila dos Mosteiros. 

A repartir;:ii.o do pardal nos finais do ana 

(Conclui na 7." pagina) 

reparti~ao aproximada das culturas e zonas 
urbanizadas da ilha de 

S. MIGUEl 

• zonas cultivadas 

g principais centros urbanizados 
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de 1978 mostra uma grande expansao so
bretudo nos arredores de Ponla Delgada 
(sempre nas zonas urbanizadas) atingindo a 
Faja de Baixo, FaJa de Cima, Arrifes e 
arreclores da Vila da Lagoa. 

Por sua vez, 0 nucleo existente nos Mos
teiros estendeu-se as fregueslas vizinhas, 
colonizando a costa sui ate aos Ginetes, 
enquanto que um novo nucleo surge ern Vila 
Franca do Campo, muito fraco e apenas 
limltado a uma palmeira situada a entrada 
da mesma vila. 

Em Junho de 1979, tivernos oportunidade 
de observar um pequeno bando de pardais 
na Vila de Agua de Pau (a 6,5 Km a este da 
Vila da Lagoa) , mas que acabou par desa
parecer. A colonizaceo faz-se por sallos, 
pensamos n6s, sem dir&C1(ao definida, ins
talando-se os pardais logo que um cerlo 
numero de condiy6es esteja reunido (ali
me nta(f8o , locais de reproduc;ao e outros 
facto res sociais). 

o nuclero dos Mosteiros vem mais tarde 
estender-se a costa norte , ficando apenas a 
caldeira das Sete Cidades livre da presen9Q 
do pardal, 0 que mostra bern que a altitude 
joga sem duvida na delimita(f8o da expan
sao da esp9cie. 

Ainda em 1979, um nucleo vern a surgir, 
mas desta feita na Vila da Rlbeira Grande e 
limitado ao centro urbano e a faixa costeira 
entre a Vila e a freguesia da Ribeira Seca. 

Como nota curiosa, pensamos n6s que os 
pardais ago' . a>.istente ern Vila Franca do 
Campo, colonizarao a Vila das Fumas e ern 
seguida a da Povoa(f80, 0 que nos faz no~r 
muito bern a estrategia de expansao desta 
especie, ou seja, a apa~o dum pequeno 
contingente sobre uma zona de comuni
ca(f8o com 0 exterior, 0 pardal muito gre
gario que e necessita dum nivel minimo de 
popula(f8o para se repartir . 

Poder-se-a pois preyer a expanseo da 
especie em anos futuros e a nivel A~res, 
pois um dia que acabara 0 pardal por in
vadir e colonizar as ilhas de Flores e Corvo 
(onde em finais de 1979 nao existia), sa neo 
forem tomadas as respectivas medidas de 
seguran9Q, como por exemplo a implanta
yfio duma barreira sanitaria. 
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