Registo de nidificação de marreco Anas querquedula em Elvas
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O Marreco Anas querquedula é uma espécie que
se reproduz no Paleárctico, principalmente entre
as latitudes 42o N e 65o N, estando a população
europeia estimada em 650 000 a 1 100 000 casais
(BirdLife International/EBCC 2000). Em Portugal
Continental, ocorre sobretudo como migrador
de passagem pouco comum e a sua reprodução é
bastante rara (Rufino 1989; Costa 2008).

SUMMARY
On May 26th 2007 a female Garganey with a
brood of nine chicks was observed at Herdade da
Maria Ribeira, Elvas, which constitutes the first
fully documented breeding record by this species in
Portugal in recent years.

Este pato ocorre de forma escassa, mas regular,
em pequenas albufeiras do Sudeste do distrito de
Portalegre. Todos os registos efectuados nesta
região até 2007, tinham ocorrido no período da
passagem pré-nupcial, principalmente em Março.
No dia 18 de Março de 2007 foram observados
três machos e duas fêmeas na albufeira da
Herdade de Maria Ribeira, situada no concelho
de Elvas. O número de indivíduos foi diminuindo
paulatinamente e, a 29 de Abril, já só se encontrava
no local um casal. Durante grande parte do mês de
Maio, apenas foi possível observar o macho, mas
no dia 26 foi observada a fêmea acompanhada
por nove crias com cerca de uma semana, não
se observando o macho. A 9 de Junho, foram
novamente observadas a fêmea e as nove crias.
A albufeira tem uma área máxima inundável
de cerca de 8 hectares e localiza-se numa zona de
relevo suave, onde predomina o montado de azinho.
Aquando deste registo, as margens encontravam-se povoadas por vegetação herbácea abundante,
incluindo algumas manchas de juncos Juncus sp..
É de salientar que o conjunto de pequenas
albufeiras existentes na região se revela bastante
interessante para a nidificação de várias espécies de
aves aquáticas, sobretudo anatídeos. Além do registo
agora descrito e da reprodução regular de Pato-de-bico-vermelho Netta rufina, foram também obtidos
registos de nidificação de Marrequinha Anas crecca e
de Negrinha Aythya fuligula.

Marrecos, fêmea e macho, Albufeira da Herdade de Maria
Ribeira, Elvas, Abril de 2007 (L. Venâncio)
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