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AVIFAUNA
PAUIS DA PRAIA DA VITÓRIA
Fulica atra (Linnaeus, 1758)
Galeirão

Descrição fenológica:
Ave com cerca de 37cm de comprimento, com plumagem negra que contrasta com a cor branca do bico e
da placa frontal. Esta espécie não apresenta qualquer dimorfismo sexual, nem diferenciação de plumagem
entre estações.
Os juvenis são mais claros apresentando uma plumagem cinzenta e uma placa frontal pouco definida. A
plumagem juvenil dará lugar à plumagem de adulto entre os 3 e os 4 meses, no entanto a placa frontal
branca só se apresentará completamente definida ao fim de um ano de idade.

Distribuição:
Esta espécie tem uma distribuição ampla, que abrange quase toda a Europa, Ásia e a Oceânia. É uma ave
considerada invernante e nidificante ocasional nos Açores, no entanto a sua nidificação tem-se tornado
regular sobretudo no Paul da Praia da Vitória, desde 2012.

Informação de BirdLife International (2016) Species factsheet: Fulica atra.
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Habitat:
Estas aves preferem sobretudo zonas húmidas de água doce ou salobra, como por exemplo pauis. O
Galeirão alimenta-se sobretudo de plantas aquáticas submersas, mas também de invertebrados, pequenos
vertebrados e ovos de outras aves.
A reprodução desta espécie ocorre entre os meses de janeiro e maio, iniciando-se a postura em meados de
março. Esta postura consiste na incubação de cinco a dez ovos por ambos os sexos, com a duração entre 21
a 24 dias. As crias, após nascerem, ficam aptas a abandonar o ninho ao fim de 4 dias, tornando-se
independentes ao fim de 8 semanas. É de salientar que os galeirões podem realizar mais que uma postura
por temporada, e são aves extremamente agressivas e territoriais durante o acasalamento e período de
nidificação.
As crias de galeirão são presas comuns de garças e gaivotas, podendo em casos extremos como a falta de
alimento, serem presas dos próprios progenitores.

Conservação:
Segundo IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) a espécie Fulica atra têm um estatuto
de pouco preocupante (LC), mantendo-se o mesmo estatuto segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal a nível de Portugal continental, não existindo dados sobre o seu estatuto de conservação
relativamente aos Açores. Atualmente não existe qualquer medida de conservação efetiva dirigida a esta
espécie.

Referências:
• http://www.avesdeportugal.info/fulatr.html
• http://www.alvoradapt.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=103:galeirao&catid=22:faunacinegetica&Itemid=62
• http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2944
• http://www.birdsinbackyards.net/species/Fulica-atra
• http://www.iucnredlist.org/details/22692913/0
• http://www.avesnest.com/spc/bird_view/3202/pt/
• The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 08
September 2016.
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