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1. Resumo 
 

A espécie Larus michahellis atlantis constante no Anexo III da Convenção de Berna, 

inerentemente com tendência populacional estável, encontra-se presente na área do Projeto 

LIFE RECOVER NATURA. 20 a 50% da sua área de ocorrência está classificada como ZPE (Zona 

de Proteção Especial) e ZEC (Zona Especial de Conservação), integrando a Rede Natura 2000. 

Neste plano de ação procede-se a um enquadramento geral da espécie no que respeita à 

taxonomia, biologia, distribuição, parâmetros populacionais/demográficos, estatutos de 

conservação e legislação. 

O presente plano de ação pretende garantir a conservação sustentável, englobando uma serie 

de medidas destinadas a salvaguardar as áreas de nidificação, com a inerente estabilidade do 

tamanho populacional. 

2. Nota Introdutória 
 

Na Madeira o número de gaivotas de patas amarelas tem-se mantido relativamente 

estável, rondando os 4000 casais. É de referir que a espécie tem um estatuto de conservação 

Pouco Preocupante (LC- least concern), conforme a classificação do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal. A gaivota de patas amarelas é a única espécie de gaivota que nidifica 

no Arquipélago da Madeira, estando presente em todas as ilhas, mas, nidificando 

preferencialmente em ilhéus com pouco vegetação e perturbação reduzida. 



 

3. Espécie alvo 

3.1 Taxonomia 

 

A gaivota de patas amarelas é uma espécie de gaivota pertencente à ordem 

Charadriiformes, ao género Larus e à família Laridae. Esta ordem é constituída por aves 

robustas, pés palmados, asas bastante estreitas, bicos fortes e caudas curtas (Bruun et al. 

2004). Possui 95 espécies, distribuídas por 15 géneros (Forbes et al. 1986). A gaivota possui as 

partes superiores cinzento- prateado a cinzento-escuro e bico forte amarelo. Rémiges 

primárias pretas com pontas brancas e resto do corpo completamente branco. Bico amarelo 

vivo, e vermelho perto da ponta da mandíbula inferior. Olho amarelo, com anel orbital 

vermelho, e as pernas e patas amarelo vivo. Os juvenis são castanhos com o bico preto. A 

quantidade de castanho varia com a idade. 

Estas aves possuem dimorfismo sexual pouco acentuado, sendo os machos 

ligeiramente maiores que as fêmeas. Estas aves possuem uma mortalidade elevada durante os 

primeiros anos de vida, diminuindo acentuadamente na fase adulta. A pouca informação 

disponível originária, essencialmente, de estudos que recorreram à anilhagem de aves, sugere 

uma longevidade superior a 15 anos (SNPRCN 1990). 

 

Figura 1- Larus michahellis atlantis (Foto: Nádia Coelho) 

 

3.2 Biologia 

 

Esta espécie ocupa um vasto leque de habitats procurando locais com pouca 

perturbação, tais como ilhas, ilhéus e falésias costeiras, para pernoitar e nidificar. Nas suas 



atividades diárias associa-se a ambientes humanizados aos quais se adaptou extremamente 

bem (Oliveira & Menezes 2004).  

 

O sistema de acasalamento desta espécie é monogâmico, e os pares mantêm-se juntos 

enquanto os dois membros sobreviverem (Forbes et al. 1986), sendo que estas não se 

reproduzem antes do seu 4º ano de idade (Finney 1989). 

O ninho destas aves é uma concavidade no solo, onde a ave põe em média 2/3 ovos, 

bastante pintados de castanho e preto. Uma segunda postura pode ser efetuada, caso a 

primeira se perca. 

Alimenta-se de forma oportunista ingerindo uma grande variedade de presas. Entre 

elas podemos encontrar peixes (epipelágicos, mesopelágicos e bentónicos), em geral obtidos 

nos desperdícios da pesca, lixo, micromamíferos, outras aves marinhas e passeriformes 

(Equipa Atlas 2013). 

Dados resultantes do Projeto Life Recover Natura concluíram que a dieta das crias foi 

constituída maioritariamente por peixes, apesar de outros itens alimentares (como gafanhotos 

e outros resíduos humanos) também poderem ser encontrados. A análise de isótopos estáveis 

às penas das crias revelou uma informação muito semelhante, com uma proporção de peixes 

ingeridos superior à das outras categorias. A análise das amostras de sangue dos adultos de 

gaivota amostrados em abril de 2016 e a proporção de categorias alimentares ingeridas pelos 

mesmos foi ligeiramente diferente, sendo que os resultados mostraram uma maior 

diversidade e incerteza comparando com as crias. Os resultados das análises dos isótopos dos 

adultos também vieram apoiar a distribuição obtida através dos dispositivos GPS, mostrando 

um maior consumo de desperdícios humanos e peixe. O consumo de almas-negras por parte 

de adultos de gaivotas parece também ter importância na sua dieta. 

  Estes resultados mostram que esta espécie tem uma estreita relação com o Homem e 

que podem ameaçar outras populações de aves como as almas-negras, senão forem 

controladas. 

 

3.3 Distribuição 

 

Esta espécie distribui-se pelas regiões meridionais da Europa, norte de África e região 

do mar Negro. Na Europa, ocorre na costa atlântica da Península Ibérica e de França, e nos 



arquipélagos da Macaronésia (arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias), nidificando ainda 

em zonas interiores da Áustria e da Suíça (Equipa Atlas 2018). 

Esta subespécie nidifica em todas as ilhas do Arquipélago da Madeira (incluindo as 

Ilhas Desertas) e o Arquipélago das Selvagens. 

 

3.4 Parâmetros populacionais/demográficos 

 

Os seus efetivos populacionais estão distribuídos fundamentalmente pela Madeira e Desertas, 

onde a população estava estimada como sendo superior a 1650 e 700 casais, respetivamente. 

Nas Selvagens a população não excede os 30 casais (Equipa Atlas 2008). No Porto Santo 

nidifica fundamentalmente nos ilhéus maiores, contando com uma população que ronda os 

1600 casais (Fagundes et al. 2002). 

No âmbito do Projeto Life LIFE Recover Natura os dados apontam para uma população 

superior a 500 indivíduos, apresentando uma tendência populacional estável. 

 

3.5 Estatutos de conservação 

 

De acordo com a lista vermelha da IUCN (International Union for Conservation of Nature), 

apresenta um estatuto de Conservação Pouco Preocupante (LC).  De acordo com o livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005), no arquipélago da Madeira a 

espécie está classificada como Pouco Preocupante (LC), apresentando uma tendência 

populacional estável (Equipa Atlas 2013). Estima-se que a população europeia esteja 

aumentando (Bird LifeInternational 2015). 

 

3.6 Legislação 

 

Esta espécie encontra-se incluída no Anexo III da Convenção de Berna, e cerca de 20 a 50% da 

sua área de ocorrência está classificada como ZPE (Zona de Proteção Especial) e ZEC (Zona 

Especial de Conservação), integrando a Rede Natura 2000. 

 



4. Pressões e Ameaças  

4.1 Pressões identificadas (presentes) 

 

As gaivotas não possuem pressões e ameaças graves, no caso em concreto elas próprias 

exercem pressão sobre outras aves marinhas e moluscos terrestres, causam impactos nos 

ecossistemas nomeadamente através da acidificação do solo e destruição da vegetação. 

Contudo, esta espécie beneficiou com a retirada de mamíferos introduzidos (murganhos) no 

âmbito do LIFE Recover Natura, nomeadamente de forma direta a predação e perturbação nos 

ninhos e de forma indireta a erosão e perda de habitat. 

 

4.2 Ameaças potenciais (futuras) 

 

À semelhança do que se passa na sua área de distribuição, a população da ilha da Madeira e 

Porto Santo enfrenta diversas ameaças potenciais, quer em terra, quer no mar: 

Código Descrição Impacto  

I01 Espécies Invasoras M  

J03.01 Perda de habitat M  

L05 Abatimento de encostas ou falésias, 
deslizamentos de terras 

M  

M Alterações Climáticas M  

 

 

• Erosão  

 

A ação erosiva pode ocorrer nas colonias localizadas junto a falésias e expostas à ação do 

vento e do mar, ou seja por processos abióticos, processos naturais lentos. Este tipo de 

ameaça encontra-se presente e constitui uma forte ameaça no futuro. 

 

 

• Espécie Invasoras 

a presença de mamíferos introduzidos (ratos, gatos etc.) revela-se uma ameaça futura que 

esta espécie enfrenta (Luzardo et al. 2008) sendo importante a monitorização da entrada 

destes animais. Contudo estas ameaças poderão ser mais sentidas na ilha da Madeira, não se 



verificando nas principais colónias do Ilhéu do Desembarcadouro, das Ilhas Desertas e 

Selvagens, onde já não existem mamíferos introduzidos. 

A formiga argentina, responsável por um certo grau de predação sobre aves marinhas, deve 

ser tida em atenção. Assim, uma vez que poderão haver flutuações da sua população ao longo 

dos anos, dependendo de vários fatores externos, deverá ser previsto um esquema de 

monitorização para acompanhar este tipo de impacto ao longo do tempo. 

 

• Perda de habitat de nidificação  

 

 

A perda de habitat pode ocorrer de várias formas, essencialmente por sistemas de modificação 

naturais. Esta pressão ocorre quando existe redução ou perda de características específicas do 

habitat natural. A ocupação de áreas de nidificação por espécies vegetais invasoras é um 

exemplo de como esta perda pode ocorrer. 

 

 

• Alterações Climáticas 

 

As alterações climáticas têm um impacto profundo no meio ambiente marinho como por 

exemplo no aumento da temperatura da água do mar, na acidificação do oceano, aumento do 

degelo e consequente aumento do nível médio das águas do mar, alterações da salinidade da 

água do mar e na circulação dos oceanos. Dado que o ecossistema marinho está muito 

interligado através das relações presa-predador, os impactos diretos das alterações 

oceanográficas induzidas pela alteração do clima apresentam efeitos que se propagam a toda 

a cadeia alimentar. Um aumento da temperatura da água do mar influencia a abundância de 

plâncton, que por sua vez afeta a dinâmica das populações de peixes, propagando-se também 

aos predadores de topo das cadeias alimentares como os cetáceos e as aves marinhas. Para 

identificar e avaliar as consequências das alterações climáticas nos ecossistemas marinhos é 

necessário o desenvolvimento e utilização de parâmetros biológicos e biofísicos e a 

continuação dos esforços de monitorização das populações de aves marinhas. Alguns estudos 

recentes apresentam correlações entre as alterações climatéricas e uma diminuição do 

sucesso reprodutor e/ou das taxas de sobrevivências dos adultos (Ramos 2010). 

 



5. Ações do plano de ação 
 

Temos os seguintes objetivos (O) e respetivas ações (A): 

(O1) Monitorizar e inventariar 

A1 – Monitorização das colonias já conhecidas; 

A2- Inventariação/Prospeção de novos locais de nidificação; 

(O2) Assegurar a conservação da espécie/controlo populacional 

A3 – Controlo dos efetivos populacionais a médio/longo prazo através da 

inviabilização de ovos; 

A4- Monitorização que permita o seguimento da população de murganho nas 

principais áreas de nidificação; 

A5- Monitorização que permita o seguimento da população de formiga 

argentina nas Desertas; 

 

(O3) Sensibilização ambiental 

A6 – Ações de sensibilização relativas à importância do controlo da população 

desta espécie 

 

 

 

 

Para cada uma das ações apresentamos os indicadores de avaliação e resultados 

esperados (Tabela 1):  

 

Tabela 1- Indicadores de avaliação para cada ação 

Objetivos Ações 

 

Código 

 

Descrição 

 

Descrição 

Indicador de 

realização 

 

Meta 

 

Entidade 

Responsável 

 

O1 

 

Monitorização das 

colonias já conhecidas 

 

A1- Monitorização da colónia 

Nº de 

monitorizações 

por ano 

  

1 

 

SRARN 

 

A2- Inventariação/Prospeção de 

Nº de 

prospeções 

    

5 

 

SRARN 



novos locais de nidificação realizados por 

ano 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

Assegurar a conservação 

da espécie/controlo 

populacional 

 

A3 – Controlo dos efetivos 

populacionais a médio/longo 

prazo através da inviabilização 

de ovos 

 

 

Nº de ações de 

inviabilização 

de ovos  

 

 

8 

 

 

SRARN 

 

A4 – Monitorização que permita 

o seguimento da população de 

murganho nas áreas de 

intervenção do projeto LIFE 

Recover 

Nº de 

monitorizações 

por ano 

 

 

1 

 

 

SRARN 

A5- Monitorização que permita 

o seguimento da população de 

formiga argentina nas áreas de 

intervenção do projeto LIFE 

Recover 

Nº de 

monitorizações 

por ano 

 

 

1 

 

 

SRARN 

 

O3 

 

 

Sensibilização ambiental 

 

A5 – Ações de sensibilização 

relativas a importância do 

controlo da população desta 

espécie 

 

Nº de ações de 

divulgação 

realizadas por 

ano 

4  na Ilha da 

Madeira 

 

 

SRARN 
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