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ícone da Biodiversidade do Promontório Sagrado
A gralha-de-bico-vermelho, cientificamente designada de Pyrrhocorax pyrrhocorax, é uma ave da família dos corvídeos
(Corvidae), da qual os corvos são os mais notórios e frequentes representantes.
As gralhas-de-bico-vermelho são facilmente identificáveis pela sua lustrosa plumagem negra, contrastante com um
característico bico curvo, fino e comprido, tingido de vermelho vivo, tendo as pernas e patas com a mesma coloração.
As mais jovens e imaturas apresentam o bico ainda amarelado e as pernas mais escuras.
Na fase adulta os exemplares desta espécie podem atingir um comprimento entre os 37 e os 41 cm, uma envergadura
entre os 70 e os 80 cm e um peso entre as 280 e a 360 gr.
O dimorfismo sexual resume-se ao maior tamanho dos machos relativamente às fêmeas. No que respeita à sua
longevidade, pode ultrapassar os 13 anos.
Geralmente gregárias, as gralhas-de-bico-vermelho são reconhecidas pelos seus voos em grupo, ondulantes
e acrobáticos. Formam dinâmicos bandos e conquistam os ares com incríveis corografias de piruetas que desafiam
a gravidade e os ventos.
Antes de serem avistados, estes bandos dão estridente nota da sua presença através de agudas e repetidas vocalizações
de tons “metálicos”, uma linguagem sonora de grande personalidade e bastante característica, o que permite uma fácil
identificação da espécie. Sendo particularmente vocais, as gralhas são justamente reconhecidas, na Língua Portuguesa,
como sinónimo de “falador”, de “pessoa tagarela”, sendo personalizadas na expressão idiomática “falar que nem uma
gralha”!
Geralmente, esta espécie vive em colónias formadas por 10 a 15 casais. Porém, o número de ninhos não corresponde
à quantidade de casais, curiosidade explicável pelo facto destas aves já viverem acasaladas antes de alcançarem
a maturidade sexual, que só se verifica no segundo ou terceiro ano de vida.
Os ninhos encontram-se quase sempre alcantilados em locais como fendas, paredes e cavidades rochosas,
frequentemente em arribas marinhas. Os ninhos são construídos pelo casal. O macho ocupa-se da “engenharia”
estrutural, enquanto que a fêmea dedica-se à tarefa de “acolchoar” a confortabilidade do interior do ninho. A postura
média é de 3 a 6 ovos, ocorrendo normalmente em abril, no caso das zonas marinhas, e em maio, no caso das áreas
montanhosas. A incubação é assegurada inteiramente pela fêmea e tem uma duração de 18 dias. O macho comprometese com a alimentação da fêmea e dos seus descendentes. Os filhotes abandonam o ninho 38 dias após o nascimento.
A dieta das gralhas-de-bico-vermelho é bastante variada, sendo sobretudo composta por insetos, complementada com
artrópodes (aranhas, gafanhotos, centopeias), gastrópodes (caracóis) e outros invertebrados, bem como por vegetais,
pelo que se encontram associadas a zonas onde se pratica uma agricultura de tipo tradicional, inclusive cerealífera.
Relativamente rara e muito circunscrita geograficamente, a gralha-de-bico-vermelho prefere habitats rochosos
e elevados, sobretudo falésias e arribas costeiras, zonas montanhosas e vales fluviais escarpados, encontrando-se
tendencialmente associada a ambientes cársicos, de geologia calcária, secos, ermos e pobres em árvores.
Trata-se de uma espécie residente, ou seja, habita a mesma zona durante todo o ano, sem necessidades migratórias.
É bastante fiel aos locais de nidificação, sendo raramente observada fora da área normal de distribuição.
Os mais antigos fósseis conhecidos da família Corvidae datam de meados do Mioceno, de há cerca de 17 milhões de
anos. Seguindo o seu remoto rasto genético e analisadas diversas sequências DNA desta espécie, parece que a família
Corvidae deriva de originais antepassados comuns australianos.
Atualmente, e do ponto de vista do seu Estatuto de Conservação, a nível global é considerado Pouco Preocupante (LC),
porém, em Portugal é considerado Em Perigo (EN). No nosso País já são escassos os bandos desta peculiar ave.
Neste inquietante panorama, a zona de Sagres constitui uma feliz exceção, um edénico bastião de resistência
da gralha-de-bico-vermelho.
A sua observação é bastante fácil. Os seus incríveis voos rasantes são habituais sobre as arribas entre a Ponta de Sagres
e o Cabo de São Vicente, por exemplo na área do Beliche. Também costumam pousar demoradamente nos cabos
telefónicos que seguem até ao Farol de Dom Fernando, na ponta mais sudoeste da Europa Continental.
Além das gralhas-de-bico-vermelho, o território do grande promontório de Sagres também acolhe outras espécies
de corvídeos menos frequentes, nomeadamente gralhas-pretas, gralhas-de-nuca-cinzenta e, claro, os grandes corvos
negros que, desde o século VIII, e segundo a tradição religiosa hagiográfica, se encontram associados ao culto de
São Vicente. Tendo em conta que as gralhas-de-bico-vermelho são bem mais frequentes que os corvos nas paisagens
do Cabo de São Vicente, quem sabe se as aves negras que surgem descritas como protetoras das relíquias do santo
mártire, na verdade, não seriam gralhas!
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O abandono de tradicionais práticas agrícolas e do pastoreio extensivo, com consequente evolução natural dos
matos ou substituição pela florestação agrícola, resulta na perda de adequadas áreas de habitat para alimentação
da gralha-de-bico-vermelho.
O sobrepastoreio afeta a composição e estrutura de vegetação, reduzindo a disponibilidade alimentar.
A intensificação da agricultura através de monoculturas cerealíferas, em detrimento de outros usos como a
produção e rotatividade entre leguminosas, cereais e pousios, resulta na redução do mosaico agrícola e no
decréscimo da diversidade de habitats, traduzindo-se na diminuição da disponibilidade alimentar.
A pressão turística que se verifica nas zonas costeiras e montanhosas gera grande perturbação humana e
degradação do habitat de alimentação (falésias, pastagens, matos) e do habitat de nidificação e dormitórios
(grutas, algares). O incremento da prática do montanhismo, da escalada e da espeleologia tem contribuído para o
aumento da perturbação de ninhos e dormitórios da espécie.
O aumento da utilização de agroquímicos intervém, direta e indiretamente, nas populações de aves, aumentando
a mortalidade e reduzindo a sua capacidade reprodutiva e as populações de animais presa.

Medidas de Conservação





Ordenamento e fiscalização da prática do montanhismo e da escalada;
Adequada gestão e calendarização de queimadas nas áreas de alimentação da gralha-de-bico-vermelho;
Apoios à manutenção dos tradicionais modelos de agricultura e de pastorícia, imprescindíveis para a conservação
desta espécie;
Urgente desenvolvimento de estudos aprofundados que visem o conhecimento da distribuição e de parâmetros
ecológicos, tal como a produtividade, a seleção e a utilização dos biótopos de nidificação e alimentação,
fundamentais para elaboração de uma estratégia regional ou nacional de conservação da gralha-de-bicovermelho.

WINDY, a ilustre guia oficial Vila do BispoGO
Reconhecendo a importância da gralha-de-bico-vermelho e a urgência de implementação de medidas de proteção
desta espécie, cada vez mais rara no nosso País, o Município de Vila do Bispo elevou esta carismática ave ao estatuto
de Mascote Oficial do Concelho de Vila do Bispo.
Numa perspetiva de educação e de sensibilização ambiental, a gralha-de-bico-vermelho prepara-se, agora, para
assumir o competente papel de Mascote/Guia-Interprete no acolhimento de viajantes e de turistas que visitam o nosso
território concelhio, não esquecendo a comunidade local, designadamente enquanto personalizada personagem 3D
integrada na nova aplicação digital BispoGO.
Muito em breve disponível na Play Store da Google e na App Store da Apple, para smartphone ou tablet, nas versões
ANDROID e iOS, o utilizador estará pronto para partir na aventura da descoberta do incrível Museu da Paisagem
do Concelho de Vila do Bispo, sempre na companhia da nossa gralha-de-bico-vermelho WINDY, “que fala que nem uma
gralha”!
Esteja atento...
Fonte científica:
http://www.avesdeportugal.info/pyrhoc.html
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