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Nidificação de goraz Nycticorax nycticorax na Lagoa dos
Patos entre 1999 e 2011
Breeding of Night Heron Nycticorax nycticorax at Lagoa dos Patos between
1999 and 2011
João Luís Almeida & João Tiago Tavares

O goraz Nycticorax nycticorax é uma ave migradora
que nidifica em Portugal Continental. Os trabalhos
feitos no nosso país nas duas últimas décadas
registam que a nidificação tem vindo a ocorrer
de forma algo restrita no centro do país, sendo
mencionado o seu desaparecimento do Alentejo
(Equipa Atlas 2008). Nesta região, após ausência de
reprodução nos locais conhecidos, nomeadamente
ao longo do Guadiana, na segunda metade da
década de 90 (Farinha & Costa 1999), nos anos
mais recentes a espécie nidificou na albufeira de
Alqueva, junto a Mourão e na zona do Alandroal
(J.L. Almeida & L. Venâncio in Leitão & CidraesVieira, 2007 2008). A Lagoa dos Patos, no concelho
de Alvito, é uma albufeira bordeada por campos

agrícolas, alguma área de arrozais e pequenas
manchas florestais. Diversas espécies de Ardeídeos
nidificam no local e registou-se a nidificação
provável de goraz nessa albufeira durante o Atlas
das Aves Nidificantes 1999-2005 (Equipa Atlas
2008). Em adição a essa informação, apresentamos
aqui um conjunto de observações maioritariamente
inéditas que demonstram que o goraz tem utilizado a
Lagoa dos Patos consistentemente durante a última
década, nidificando irregularmente. Justificando a
ausência de mais registos, há que ter em conta que a
preferência da espécie por árvores nas margens de
zonas aquáticas, muitas vezes em ilhas, aliada aos
seus hábitos crepusculares e nocturnos (Catry et al.
2010) dificultam a detecção dos locais de nidificação,

Tabela 1 – Registos de goraz na Lagoa dos Patos durante o período de reprodução e pós-reprodução entre
1999 e 2011. Night Heron breeding records at Lagoa dos Patos between 1999 and 2011.
Data

Nidificação

Produtividade

28 Maio 1999

Confirmada: 2 casais

2 crias do mesmo casal.

12 Maio 2003

Confirmada: 8 casais

6 crias voadoras

29 Abril 2004

Confirmada: 3 casais

4 crias voadoras

18 Maio 2005

Confirmada: 2 casais

2 crias voadoras

5 Agosto 2006

Não detectada; 2 adultos e 2 juvenis presentes no período de dispersão

Julho 2007

Não detectada; 2 juvenis presentes no período de dispersão

Setembro 2008

Não detectada; 1 adulto e 5 juvenis presentes no período de dispersão

5 Julho 2009

Não detectada; 1 adulto no e 2 juvenis no período de dispersão

2010

Não temos registos

28 Abril 2011

Confirmada: 1 casal

Pelo menos 1 cria voadora

Nidificação de goraz Nycticorax nycticorax na Lagoa dos Patos entre 1999 e 2011

e que a Lagoa dos Patos poderá não beneficiar da
mesma atenção por parte dos observadores de aves
que a recebida por outras zonas húmidas.
SUMMARY
We provide records of irregular breeding of
Night Herons in the Lagoa dos Patos, a reservoir
near Alvito, between 1999 and 2011. This adds
information to the existing knowledge, which has
reported decreasing trends in the last 20 years
culminating in the disappearance of Night Herons
from the Alentejo, until the recent colonisation of
the Alqueva reservoir.
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