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Foram expostos seis posters com o intuito de 
valorizar as pesquisas efetuadas na área de gestão,
requalificação e valorização de zonas húmidas. 
Fizeram parte da exposição os seguintes posters: 

- Peixes no Paul (Azevedo, J.)  
- Lagoas temporárias da Ilha Terceira: Um hotspot de 

biodiversidade para a conservação da natureza

(Lamelas, L., Florencio, M., Gonçalves, V., Elias, R., 
Serrano, L., Cordero, A., Borges, P.) 
- Paleolimnologia nos Açores: Uma ferramenta útil 

para conhecer o passado e prever o futuro (Raposeiro, 
P., Costa, A., Gonçalves, V., Giralt, S.) 
- Mountain’s Mirrors (Costa, A., Gonçalves, V., 
Raposeiro, P.) 
 - The use of macroinvertebrate biotic índices in 

response to WFD in insular lentic system (Azores)

(Ramos, J., Raposeiro, P., Cunha, A., Cruz, A.M., 
Costa, A., Gonçalves, V.) 
- Molluscs in Azorean Lakes: warning for 

eutrophication (Raposeiro, P., Gonçalves, V., Costa, 
A.)
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Limosa limosa (Linnaeus, 1758) 

Nome comum: Milherango, Maçarico-de-bico-direito. 

Descrição Fenológica: Têm um comprimento que varia entre os 37 e os 42 cm. É uma 
limícola de médio porte, de bico comprido e direito. Destaca-se em voo uma barra preta 
na cauda e uma barra alar branca. 
Na plumagem de inverno o dorso é mais liso do que a plumagem do Fuselo (Limosa 
lapponica). Na aproximação à época de reprodução a plumagem altera-se gradualmente 
substituindo-se o tom de cinza claro que apresenta de inverno por um tom castanho-
alaranjado.  

A V I F A U N A  

N O S  P A U I S  D A  P R A I A  D A  V I T Ó R I A

Distribuição: Entre locais de invernada e 
de reprodução, a espécie tem uma ampla 
distribuição geográfica continental entre a 
Eurásia, a Austrália, o Norte de África e o 
Médio Oriente e insular nas ilhas da 
Islândia, Reino Unido e Macaronésia, 
sendo no entanto uma distribuição 
descontinua formando manchas nos 
vários locais referidos, sendo a maior ao 
longo da europa central. 

Provavelmente em resultado desta ampla distribuição geográfica existem 3 subespécies conhecidas e 
caraterizadas desta espécie: 
-Limosa limosa islandica – subespécie que nidifica a latitudes mais elevadas no noroeste europeu (Islândia, 
nas Ilhas Faraó, Reino Unido e Noruega) e inverna, mais a sul,maioritariamente em França; 
-Limosa limosa melanuroides – subespécie que nidifica na Mongólia, norte da China, Sibéria e Leste da 
Rússia mas cuja migração para a invernada tem destinos como a Irlanda, Austrália, o Mediterrâneo, Africa 
Subsariana, Médio Oriente, Índia e Indonésia, Filipinas ou Malásia; 
-Limosa limosa limosa – subespécie que nidifica numa vasta área do continente europeu desde a sua parte 
mais ocidental até ao leste da Rússia. Esta subespécie migra para sul rumo ao Norte de Africa Ocidental 
onde passa o inverno, numa rota que atravessa maioritariamente a França e a Peninsula Ibérica. 

É esta última subespécie que anualmente tem visitado os Açores e da qual existem os primeiros registos de 
que se tem conhecimento: 
- em 1903 W.R. Ogilvie Grante terá feito referência a dois exemplares existentes no museu de Ponta 
Delgada; 
-em 1927, a quando da expedição de José Correia que ao longo da sua estadia em diversas ilhas dos Açores, 
terá procedido à recolha de um exemplar na Terceira, que posteriormente integrou uma coleção de aves 
dos Açores no American Museum of Natural History em Nova Iorque; 
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- em 1929, na publicação número 384 do American Museum Novitates, a coleção recolhida por José 
Correia é documentada por Robert Murphy e James Chapin; 
- entre março de 1944 e março de 1945, Lewis Spolton membro do aquartelamento britânico na Terceira 
na altura da II Guerra Mundial terá registado o avistamento desta espécie, fato publicado pelo tenente
coronel José Agostinho num artigo intitulado “Aves de passagem vistas na Terceira entre 26 de março 
de 1944 e 31 de março de 1945”; 

-em 1966 D.A. Bannermam e Mary Bannerman referem a espécie como visitante assíduo dos Açores na 
sua publicação “Birds of the Atlantic Islands”; 
-em 1982 inclui a espécie na sua “Check Listo f the Birds of the Azores” atribuindo-lhe o estatuto de 
espécie visitante comum invernante com estadia prolongada por mais de dois meses; 
-dos dados recolhidos nos últimos anos pela CMPV pode concluir-se que esta é uma espécie de presença 
constante nas zonas húmidas da Praia da Vitória ao longo dos anos sendo que o período em que se regista 
a sua presença coincidente com a época de invernada da espécie (setembro a março). 
Dada a inconstância do número de indivíduos, normalmente reduzido comparado com os relatos 
bibliográficos disponíveis, que se pode observar localmente não será correto concluir-se que este possa 
ser um destino de invernação da espécie. Antes, conhecendo-se a sua rota migratória da Europa para o 
Norte de áfrica, poder-se-á depreender que a Infraestrutura Verde Húmida da Praia da Vitória constituirá 
um importante ponto de escala e refúgio a que a espécie recorre assiduamente quando, por qualquer 
motivo, é desviada da sua trajetória de migração normal. 

Migração 

A migração desta espécie é caraterizada por longos voos entre os locais de reprodução e os de invernada. 
O movimento migratório rumo aos locais de invernada começa nos finais de junho atingindo o auge em 
julho. A passagem pela Europa verifica-se entre meados de julho e setembro. O regresso aos locais de 
reprodução inicia-se em fevereiro intensificando-se ao longo de março. 



  

Habitat 

A espécie reproduz-se em latitudes médias, de clima temperado oceânico ou continental, evitando áreas 
geladas, áridas, montanhosas ou rochosas, florestadas ou urbanizadas e mesmo zonas húmidas de 
vegetação muito alta. Preferem zonas naturais com algum encharcamento como turfeiras, pântanos, 
prados húmidos ou margens de lagos. 
A introdução da agricultura ao longo dos últimos dois milénios em toda a Europa associada à 
consequente desflorestação criou vastas áreas cultivadas que de alguma forma serviram os propósitos 
reprodutores da espécie. Tem-se mostrado particularmente sustentável, do ponto de vista da conservação
desta espécie, o maneio de pastagens onde se pratica o pastoreio direto na primavera e o corte para 
produção de feno no final do Verão.  

Estatuto de conservação 

Mostram os censos e os últimos estudos efetuados que a espécie sofreu ao longo dos últimos quinze anos
um decréscimo em termos globais pelo que atualmente, segundo a “Wetlands International” apresenta 
um estatuto de conservação de “Próximo da Ameaça”. 
De acordo com o regime jurídico da conservação da natureza e da proteção da biodiversidade nos Açores 
a espécie é referida no anexo II do Decreto Legislativo Regional nº15/2012/A de 2 de abril com o estatuto 
de espécie protegida que ocorre no estado selvagem no território terrestre e marinho da Região 
Autónoma dos Açores com a indicação de que é uma espécie protegida pelo estipulado no anexo II da 
Diretiva Aves, pela convenção de Berna e ao abrigo do Acordo para a Conservação das Aves Aquáticas 
Migradoras Afro-Euroasiáticas. 
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