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excursão (Foto: Cristina Girão Vieira) 

 
 
 
Esta foi uma excursão de seis dias a Navarra (Pirenéus Ocidentais), organizada pela SPEA, 
com Mirua Actividades de Naturaleza. Utilizámos como base o Hotel Ekai, em Ekai de 
Lónguida (Pamplona), para explorar várias áreas protegidas, desde a estepe até á alta-
montanha. Foi observado um total de 123 espécies de aves. 
 
 
 
ITINERÀRIO 
 
 
Dia 0 – Sexta-feira, dia 7 de Junho – Viagem Lisboa - Vitória 
 
Esta excursão começou com uma viagem Lisboa-Vitória no mítico Sud-Expresso, o comboio 
que há mais de 100 anos transporta Portugueses para Espanha, França e mais além na 
Europa da emigração. O grupo começou a tomar forma na Estação do Oriente, às 21:15h, 
onde nos encontrámos sete. Os Macedo (dois) vinham já no comboio, oriundos de Santa 
Apolónia, e o décimo elemento (Georg) estaria à nossa espera em Vitória. Todos 
encontraram os seus lugares rapidamente e o comboio partiu sensivelmente à hora. 
Esperava-nos umas longas 11 horas de viagem, que é o que demora a atravessar a 
Península Ibérica sem a modernice da alta-velocidade. A travessia começou bem, com um 
jantar agradável no vagão-restaurante, com a sala quase só para nós. A comida era 
agradável (excepto a tarte de limão), o vinho era bom e o ambiente provocou animadas 
conversas e cantorias, que serviram perfeitamente para enturmar os caloiros. Fomos dormir 
bastante tarde, se é que aquilo é considerado dormir. A noite passou e quando demos conta 
nascia o Sol nos planaltos de Castela. 
 
 
Dia 1 – Sábado, dia 8 de Junho – Vitória - Ekai de Lónguida e Foz do Lumbier 
 
Este foi o dia em que excursão ornitológica começou realmente. Tomámos o pequeno-
almoço a bordo já o Sol havia nascido, mas o dia não estava claro. O céu muito carregado 
enevoava os nossos espíritos e não só. O café despertou-nos e começamos as ver as 
primeiras aves, espécies comuns, tipo águia-d’asa-redonda, gralhas-pretas e pegas-
rabudas. Eram quase nove e meia quando chegamos a Vitória, onde o Georg e os nossos 
guias Navarros, Gorka e Daniel, esperavam por nós. Chegámos, nós e chegou a chuva, pois 
desatou a chover e não mais parou durante todo o dia. 
 
Com o tempo de chuva, o Gorka decidiu alterar os planos da viagem, como compete ao guia 
principal. Não valia a pena ir para a serra de Urbasa com aquele tipo de meteorologia. 
Fomos para Salburua, uma zona húmida muito bem recuperada, com uma extraordinária 
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rede de circuitos e observatórios ornitológicos, nos arredores de Vitória. Salgueiral, lagos e 
caniçais a perder de vista, profusamente salpicados com a maior floração de espadana (Iris 
pseudacorus) que eu já alguma vez vi. Apesar da chuva, o sítio era interessante, e o 
primeiro observatório produziu muitos patos e outras aves aquáticas: mergulhão-de-poupa,  
mergulhão-pequeno, frisada, pato-trombeteiro, zarro-comum, zarro-negrinha, garça-real, 
galeirão, águia-sapeira e milhafre-preto. Estávamos a ficar entusiasmados e decidimos 
mudar de sítio. No trajecto para o observatório seguinte a chuva dobrou (ou triplicou) de 
intensidade, presenteando-nos, logo na primeira manhã, com aquela que viria a ser a 
grande “molha” da excursão. Ensopados até aos ossos, necessitávamos urgentemente de 
algo que nos animasse. Foi então que um rouxinol-grande-dos-caniços apareceu por perto e 
começou a cantar, possibilitando excelentes observações e fotos de um pássaro, que vai 
sendo cada vez mais raro em Portugal. No caminho de volta para as carrinhas, com chuva 
contínua, ainda ouvimos rouxinol-pequeno-dos-caniços e felosinha-ibérica. Chegados às 
carrinhas, o Gorka sugeriu outra alteração de planos. Seguiríamos directamente para o 
hotel, almoçava-mos por lá, na esperança que o tempo melhorasse para a tarde. 
 
 

 
 
Lagoa de Salburua (Vitória). Foto: DLeitão. 

 
 
No caminho do hotel, deixamos o Daniel em casa e eu passei para o volante da segunda 
carrinha. Eram cerca de duas horas da tarde quando chegamos ao hotel Ekai, que estava 
em grande azáfama, devido a uma (ou mais) festas de 1ª Comunhão. Demos entrada nos 
quartos e descemos rapidamente para um almoço de tapas, que fazia adivinhar que havia 
por ali uma boa cozinheira. Depois do almoço, como não há duas sem três, o Gorka decidiu 
fazer mais uma alteração ao programa. Partimos nas carrinhas para uma tirada de meia 
hora até há foz do Lumbier, por ser um sítio mais abrigado. Primeiro demos uma 
espreitadela ao alimentador de abutres perto de Lumbier, onde vimos meia centena de 
grifos e duas dezenas de britangos pousados no chão, nos postes e nos cabeços em redor 
do alimentador. Depois seguimos para a foz do Lumbier, propriamente dita. Trata-se de um 
percurso de natureza, ao longo de uma linha de comboio desactivada, dentro de um canhão 
cársico absolutamente extraordinário. Ainda chovia, pelo que fizemos uso dos paráguas e 
dos chuvasqueros, mas isso não impediu o grupo de partir à descoberta daquele local 
extremamente belo. Os grifos e as gralhas-de-bico-vermelho abundavam, com alguns 
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britangos, águias-calçadas e falcões-peregrinos pelo meio. Vimos também os primeiros 
passarinhos interessantes (papa-figos, estrelinha-real e escrevedeira) e as primeiras 

orquídeas da excursão  (limodoro-azul e 
orquídea-cabra). Cerca das seis voltamos para 
o hotel, para um jantar opíparo, cozinhado por 
uma senhora da invicta. Isso mesmo, fomos 
presenteados pelos deliciosos petiscos da chefe 
de cozinha Dilma Oliveira, nascida e criada no 
Porto, acompanhados de um delicioso néctar de 
Navarra. Adiamos a lista e fomos dormir, na 
esperança que a chuva se fosse embora 
durante a noite. 
 
 
 
 
 

Árvore dos britangos (Neophron percnopterus), no 
alimentador de Lumbier. Foto: Joaquim Muchaxo. 

 
 
 
Dia 2 – Domingo, dia 9 de Junho – Ablitas, Bardenas Reales e lagoa de Tafalla 
 
Pequeno-almoço às 7:15h, e que pequeno-almoço: fruta, queijos, tortilla de patata deliciosa, 
e iogurtes. Mesmo o que necessitávamos par começar bem o dia. Faltava só que a chuva 
parasse. Apesar de ter chovido toda a noite, continuava a chover e choveu intensamente 
durante a viagem de duas horas para sul até à estepe de Ablitas. Chegados a Ablitas 
parámos numa estação de serviço para café e WC e começou a vislumbrar-se no céu umas 
partes mais claras. Lentamente a chuva foi abrandando e os pássaros começaram a cantar. 
As searas e os pousios estavam apinhados de cotovias, principalmente cotovia-montesina, 
calhandra-real, laverca e calhandrinha, para além de poupas, petinha-dos-campos, chasco-
cinzento e chasco-ruivo. Mas o nosso objectivo em Ablitas era outro, e logo na segunda 
paragem ouvimos o seu canto mágico. Estávamos num local onde podíamos ouvir o canto 
de três ou quatro machos da cotovia mais rara da Europa, a calhandra-de-dupont. Era só 
esperar pacientemente, e foi o que fizemos durante uns 10 minutos. Até que detectámos um 
macho a menos de oito metros das carrinhas, a cantar e a espreitar por entre os arbustos. 
Vimos o tempo que quisemos e tirámos muitas fotografias. Estava cumprido o primeiro 
grande objectivo da excursão.  
 
Depois da calhandra-de-dupont, continuámos na estepe de Ablitas a procurar aves típicas 
daquele habitat. Mas para além das cotovias, as restantes espécies não estavam muito 
cooperantes. Vimos tartaranhão-caçador, francelho, alcaravão e cortiçol-de-barriga-branca, 
mas tudo de fugida e longe. Assim se passou a manhã e já eram quase horas de almoço. 
Deixamos Ablitas e rumámos ao Parque Natural das Bardenas Reales de Navarra, um dos 
locais mais secos da Península Ibérica, mas não neste dia. De caminho passámos por uma 
zona de arrozais, que produziu garça-vermelha, papa-ratos, pernilongo, borrelho-de-coleira 
e perna-vermelha. Chegamos ao miradouro das Bardenas Reales e o sol já iluminava toda 
aquela vastidão de colossais monumentos sedimentares, esculpidos pela água e pelo vento. 
Tomámos o nosso farnel enquanto admirávamos aquela paisagem surreal e depois usámos 
o WC da sede do parque que estava ali perto. 
 
Pela tarde, o primeiro destino era uma área de escarpas nas Bardenas onde poderíamos ver 
várias espécies de aves de rapina. Mas os acessos não estavam fácies, todas as linhas de 
água, secas durante a maior parte do ano, eram rios caudalosos de água e lama. Andámos 
por ali às voltas, mas não conseguimos chegar ao nosso destino. Mas pelo caminho fomos 
vendo grifos, britango, gralha-de-bico-vermelho, chasco-ruivo e pardal-francês. Ficámos de 
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tal modo encantados com os monumentos geológicos, que fizemos a nossa foto de grupo 
com o castillo de tierra em pano de fundo. Impedidos de ir onde queríamos, seguimos para o 
segundo destino da tarde. Após uma paragem para café, gelados e combustível, fomos na 
direcção da lagoa de Pitillas. Mas chegados à aldeia com o mesmo nome, fomos 
confrontados com a dura realidade das pontes submersas e das estradas cortadas. Fizemos 
duas tentativas para alcançar a lagoa, mas nada feito. O Gorka teve também de cancelar 
esta lagoa e decidiu ir a outra mais pequena, no caminho para Ekai. A lagoa de Tafalla tinha 
um grande caniçal, mas não se via nada de interessante, para além de uma colónia de 
garça-real e uma águia-sapeira. O mais interessante que vimos foram duas rolas-bravas, 
que vão sendo cada vez mais raras no nosso país.  
 
 

 
 
Bardenas Reales de Navarra. Foto: DLeitão 

 
 
Um pouco tristes com o final do dia, mas felizes pela calhandra-de-dupont e as paisagens 
soberbas, seguimos para Ekai. Chegados ao hotel, soubemos que a baixa de Pamplona se 
encontrava literalmente debaixo de água, enfrentando as piores cheias de que há registo. 
Tendo isso em mente, o dia até não tinha corrido mal. Ainda faltava um delicioso jantar e a 
lista de aves de dois dias, que deram animação suficiente por mais um par de horas. Fomos 
dormir a sonhar com a montanha e com a melhoria do tempo. 
 
 
Dia 3 – Segunda-feira, dia 10 de Junho – Selva de Irati, Larra de Tapla e Foz do 
Arbaiun 
 
Tomamos um belo pequeno-almoço. Mas estávamos desconfiados, porque o céu ainda 
estava bastante encoberto. Depois conduzimos durante uma hora e tal até à Selva de Irati. 
Um dos maiores faiais maduros da península Ibérica, que se estende por 40000ha na 
cabeceira do rio Irati. Um mar verde, com um pouco de azul-turquesa da barragem do Irati, 
onde iríamos procurar pica-pau-de-dorso-branco e pica-pau-preto, entre outras miudezas. O 
tempo continuava escuro e, por isso, ou por outra coisa, não se ouviam muitos pássaros. A 
muito custo conseguimos ouvir ou ver tordo-pinto, estrelinha-de-poupa e um butio-vespeiro. 
Mas nada de pica-paus, mesmo com as reproduções do smartphone do Joaquim, dos quais 
o nosso guia não era adepto. Voltamos calmamente para a carrinhas, uns a procurar aves e 
outros a fotografar plantas. Na descida paramos a meio da encosta, numa zona mais aberta, 
que produziu petinha-das-árvores e umas belas fotos dos garranos locais. 



Relatório da Excursão SPEA aos Pirenéus Navarros 2013 

 6 

 
Fomos piquenicar num parque de merendas nos limites da área protegida. Durante o 
almoço os don-fafes fizeram-se ouvir, mas deixaram-se ver por poucos de nós. Já no final 
do repasto ouvimos o canto inconfundível do pica-pau-preto. Com relutância o Gorka 
permitiu que o Joaquim usasse o seu gadget, que conseguiu que aquele enorme pica-pau 
passasse mesmo por cima das nossas cabeças, para deleite de todos. O sol finalmente 
tomara conta do céu. Finalmente a nossa vida parecia estar a melhorar, pelo menos do 
ponto de vista ornitológico.  
 
 

 
 
Grupo na Selva de Irati. Foto: DLeitão 

 
 
Depois do pica-pau-preto, seguimos para a montanha, com uma paragem para café e casa-
de-banho na bonita aldeia de Aribe. Esta paragem para além do cafezinho e das lindas 
vistas produziu observações de ógea e garça-vermelha. Esta última sem dúvida uma 
observação estranha, por se ter dado no vale de um rio de montanha. Seguimos para o 
miradouro de Tapla, e não tínhamos guiado muito, quando tivemos de fazer uma paragem 
na beira da estrada, para ver e fotografar uma bela águia-cobreira pousada numa rocha 
bicuda. Chegados ao miradouro de Tapla, a 1500 metros de altitude, encontrámos um belo 
prado sub-alpino, às portas de França, coberto de belas flores e rodeado de escarpas e 
lajedos, onde, segundo o Gorka, os quebra-ossos, costumam vir fazer o trabalho pelo qual 
são conhecidos. A nossa estadia no local produziu vários milhafres-reais e petinhas-
ribeirinhas, mas nada de quebra-ossos. Alegrou-nos o sol, que finalmente tomou conta do 
céu, as flores e a forte migração de borboletas. A meio da tarde descemos na direcção da 
foz do Arbaiun, com paragem numa encosta para fotografar muitas orquídeas e observar um 
picanço-de-dorso-ruivo de fugida. Chegados ao miradouro de Arbaiun, com vista para o 
fabuloso canhão cársico do rio com o mesmo nome, procuramos intensamente o queba-
ossos. Alguns de nós viram-no, muito ao longe, mas os restantes nem por isso. Mas o local 
era perfeito para o final do dia, abrilhantado pela paisagem de cortar o fôlego e pelos 
britangos, grifos, falcões-peregrinos e andorinhões-reais. 
 
Seguimos para o hotel com a sensação que o Sol tinha aparecido, mas faltavam ainda as 
espécies “mais sumarentas”. Depois de um jantar delicioso, fomos dormir com a promessa 
da alta-montanha, com neve e tudo. 
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Dia 4 – Terça-feira, dia 11 de Junho – Vale do Roncal: Belagua e foz de Burgui 
 
O pequeno-almoço foi semelhante ao do dia anterior, ou seja bem-bom. Alguns de nós 
foram dar uma volta nos campos em redor do hotel antes do pequeno-almoço. Esse passeio 
produziu picanço-de-dorso-ruivo e papa-figos, bem como algumas orquídeas diferentes. 
Depois do pequeno-almoço fomos na direcção do vale do Roncal. Fizemos duas horas de 
viagem até Larra de Belagua, com uma paragem para café e WC em Isaba. Chegados a 
Belagua, estávamos a 2000 de altitude, na fronteira com França, com uma paisagem de 
cortar a respiração. Uma floresta de Pinus uncinata, coberta de neve, com rocha calcária, 
algares e vista para os picos aragoneses e franceses, todos com mais de 2500 de altitude. 
Estávamos muito excitados e logo começaram a surgir as aves alpinas. Bandos e pequenos 
grupos de gralha-de-bico-amarelo eram uma constante, assim como os verdilhões-serranos. 
Mas estes últimos eram bastante ariscos e não deixaram grande impressão. Durante o 
passeio na neve vimos também melro-de-peito-branco, cruza-bicos e ouvimos pica-pau-
preto, entre inúmeras flores alpinas em plena floração. Com o entusiasmo do lugar o 
Joaquim afastou-se do grupo, e fez as suas próprias observações, entre elas a de um pica-
pau-preto que ficou no mesmo sítio até ele o apontar ao grupo. Com os telescópios 
conseguimos ver a ave, um belo macho em alimentação, que esteve visível durante largos 
minutos. Pela segunda vez, o Joaquim proporcionou a todos uma excelente observação 
desta espécie. 
 
 

 
 
Grupo em Belagua. Foto: DLeitão 
 
 
Eram quase horas de almoço, quando descemos um pouco até um prado com um hotel de 
montanha abandonado. Depois de observar um grande grupo de camurças, estacionámos, 
e como a vista era boa, decidimos piquenicar, na presença do chasco-cinzento local. Logo 
depois do almoço demos uma voltinha na área para pássaros e coisas maiores. Vimos 
escrevedeira-amarela, picanço-de-dorso-ruivo, corvo e alguns viram dois quebra-ossos ao 
longe. Mas, mais uma vez, a maioria do grupo não os viu. Com a ideia nos quebra-ossos 
conduzimos um par de quilómetros até um miradouro com melhor ângulo de visão sobre o 
vale do Roncal. Ficamos ali uns vinte minutos a trabalhar no duro para ver o quebra-ossos. 
Mas para além de uns vislumbres fugidios e longínquos feitos por alguns, a maioria do grupo 
continuava a zero com esta espécie. O Gorka sugeriu que nos deslocássemos para as 
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margens do Roncal e fizéssemos um percurso pela floresta ribeirinha, uma floresta com 
clareiras e grandes ângulos de visão para os abundantes penhascos do vale. O rio ia 
caudaloso, por isso nada de melros-d’agua, e na floresta não havia nada de muito 
interessante. Depois de uma observação de chapim-palustre, papa-moscas-cinzento e três 
águias-reais, ficámos por ali uma meia hora a descansar, até que decidimos que era hora de 
seguir para um último sitio e tentar ver o quebra-ossos. 
 
Depois de cerca de 50 minutos a guiar chegamos à foz do Burgui. Mais um extraordinário 
canhão cársico, esculpido por um rio caudaloso. Grifos por todo o lado, alguns britangos e 
um falcão-peregrino. Até que a Teresa disse, “está ali um com uma cauda muito comprida!“ 
Nem mais, era um quebra-ossos adulto. Finalmente uma observação decente, demorada, e 

uma luz óptima. Todos pudemos 
apreciar durante mais de 10 minutos a 
ave rainha dos Pirenéus. Ânimo no 
máximo, mais umas orquídeas e uma 
cobra-d’água e eram horas de seguir 
para o hotel para mais um jantar 
memorável. Desta vez com a presença 
do Gorka e com cartão de despedida 
para a nossa conterrânea, que tantos 
acepipes preparou e tanta amizade 
distribuiu. Fomos dormir alegres, mas 
com um gostinho amargo de estar a 
chegar ao fim. 
 

Ave do dia, quebra-ossos (Gypaetus barbatus). Foto: 
Joaquim Muchaxo. 
 
 
 
Dia 5 – Quarta-feira, dia 12 de Junho – Parque Natural de Urbasa – Vitória   
 
O pequeno-almoço e a saída foram um pouco mais tardios, porque foi necessário fazer as 
malas e fazer os check-out do hotel. O Daniel juntou-se novamente ao grupo e o autor deste 
relatório ficou livre da tarefa de guiar a segunda carrinha. Seguimos para uma “corrida” de 
hora e meia até Urederra, no limite do Parque Natural de Urbasa-Andia. Parámos nesta vila 
para café e WC, antes de seguir para a serra. A primeira paragem foi nas traseiras de 
Urederra, numa frondosa floresta de caravalhos, onde iríamos procurar pica-paus. Mas mais 
uma vez nada de pica-paus, e muitas bostas de vaca. O “sítio das vacas” produziu papa-
moscas-cinzento, felosa-de-papo-branco, trepadeira-azul, algumas orquídeas novas e pouco 
mais. Seguimos para o interior do parque. 
 
A paragem seguinte foi na chamada entrada do Raso de Urbasa, o ponto de início de vários 
trilhos pelo planalto calcário, localmente denominado de Raso. Este planalto é um enorme 
montado, onde dominam as faias e os carvalhos, sobre prados de erva curta, pastoreados 
por ovelhas. Os prados são cortados por canhões cársicos e por cristas quartzíticas. 
Deixamos as carrinhas e seguimos um trilho até um desses canhões. Um enorme 
escarpado, com uma vista estrondosa, denominado Varanda de Pilatos. Os grifos, as 
gralhas-de-bico-vermelho eram mais do que muitos, por entre alguns britangos e gralhas-de-
bico-amarelo. Neste percurso a espécie nova mais interessante foi o rabirruivo-de-testa-
branca, que presenteou o grupo com alguns machos a cantar. Ficamos uns quinze minutos 
sentados na Varanda de Pilatos, a admirar os grifos e as gralhas que passavam ao nível dos 
nossos olhos. Depois deste período de contemplação e belas fotografias, voltámos 
calmamente para as carrinhas, já com o calor a apertar. Decidimos piquenicar na sombra 
das faias junto ao estacionamento. 
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Depois do piquenique, seguimos para sul para a zona mais aberta do Raso. Os prados 
abertos não produziram nada de especial, para além de um picanço-de-dorso-ruivo, que 
todos viram, mas que estava distante. O calor apertava tanto que tivemos de seguir para 
uma área mais ensombrada, onde pudemos descansar, tomar uma cerveja fresca e comprar 
uns queijos de ovelha directamente ao produtor. Ficámos por ali uma hora e meia, mas para 
além das cervejas e dos queijos, o local não produziu nada de interessante. Já a meio da 
tarde seguimos para a última paragem ornitológica, a floresta de faias de Morterutxo. Uma 
floresta extraordinária e uma excelente explicação da gestão florestal local feita pelo Daniel. 
Mas demasiado calor e quase zero aves. Com a excepção de um chapim-carvoeiro que 
entreteve o grupo a entrar e a sair da cavidade onde certamente nidificava. Estava na hora 
de seguir viagem para Vitória. Chegamos à estação de comboios de Vitória cerca das 19 
horas, ainda com tempo para despedidas a preceito, arrumar as malas e tomar uma caña, 
antes do comboio para Lisboa. 
 
Seguiu-se uma longa viagem 11 horas, pela noite fora, até Lisboa. O jantar foi mais um 
memorável momento de confraternização e a noite passou sem sobressaltos. Alguns de nós 
tomaram o pequeno-almoço ao nascer do dia, antes do Entroncamento. Incluindo o autor 
deste relatório, que disse adeus aos companheiros de viagem nessa estação. Estava 
praticamente concluída mais uma excursão memorável do Programa de Actividades da 
SPEA. É verdade que faltaram algumas espécies de aves importantes. Mas a primavera fria 
e chuvosa não jogou a nosso favor. Apesar disso, vimos muitas espécies interessantes e 
paisagens fabulosas, e acima de tudo passamos uns dias óptimos de descontracção e 
convívio saudável. Obrigado ao grupo, por serem tão bons companheiros! 
 
 
 

 
 
Grupo SPEA 2013. 
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Lista de aves (123 espécies): 
Frisada   Anas strepera 
Pato-real    Anas platyrhynchos 
Pato-trobeteiro  Anas clypeata 
Zarro-comum   Aythya ferina 
Zarro-negrinha  Aythya fuligula                             Foto: Joaquim Muchaxo 
Perdiz     Alectoris rufa    
Codorniz    Coturnix coturnix 
Faisão    Phasianus colchicus 
Mergulhão-pequeno  Tachybaptus ruficollis 
Mergulhão-de-poupa   Podiceps cristatus 
Papa-ratos   Ardeola ralloides 
Garça-real   Ardea cinerea 
Garça-vermelha  Ardea purpurea 
Cegonha-branca  Ciconia ciconia 
Bútio-vespeiro   Pernis apivorus 
Milhafre-preto   Milvus migrans 
Milhafre-real    Milvus milvus 
Quebra-ossos   Gypaetus barbatus 
Britango    Neophron percnopterus   

Grifo     Gyps fulvus 
Águia-cobreira   Circaetus gallicus              
Águia-sapeira   Circus aeruginosus 
Tartaranhão-caçador   Circus pygargus 
Águia-d’asa-redonda   Buteo buteo 
Águia-real    Aquila chrysaetos 
Águia-calçada   Aquila pennata 
Francelho    Falco naumanni 
Peneireiro    Falco tinnunculus 
Ógea    Falco subbuteo 
Falcão-peregrino   Falco peregrinus 
Galinha-d’água   Gallinula chloropus 
Galeirão    Fulica atra 
Pernilongo   Himantopus himantopus 
Alcaravão   Burhinus oedicnemus             Foto: Joaquim Muchaxo 
Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula     
Perna-vermelha  Tringa totanus 
Gaivota-de-patas-amarelas  Larus michaellis 
Cortiçol-de-barriga-branca  Pterocles alchata 
Pombo-doméstico  Columba livia 
Pombo-torcaz   Columba palumbus 
Rola-turca    Streptopelia decaocto 
Rola-brava   Streptopelia turtur 
Cuco-canoro   Cuculus canorus 
Mocho-galego   Athene noctua 
Andorinhão-preto   Apus apus 
Andorinhão-real   Apus melba 
Abelharuco    Merops apiaster 
Poupa     Upupa epops 
Peto-real    Picus viridis 
Pica-pau-preto  Dryocopus martius 
Calhandra-de-dupont  Chersophilus duponti 
Calhandra-real   Melanocorypha calandra 
Calhandrinha-comum  Calandrella brachidactila 
Cotovia-de-poupa   Galerida cristata 
Cotovia-montesina  Galerida theklae 
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Cotovia-das-árvores  Lullula arborea 
Laverca   Alauda arvensis 
Andorinha-das-barreiras Riparia riparia 
Andorinha-das-rochas  Ptyonoprogne rupestris 
Andorinha-das-chaminés  Hirundo rustica 
Andorinha-dos-beirais  Delichon urbica 
Petinha-dos-campos   Anthus campestris 
Petinha-das-árvores   Anthus trivialis             Foto: Joaquim Muchaxo 
Petinha-dos-prados   Anthus paratensis   
Petinha-ribeirinha   Anthus spinoletta 
Alvéola-cinzenta   Motacilla cinerea 
Alvéola-branca   Motacilla alba 
Carriça    Troglodytes troglodytes 
Ferreirinha-comum   Prunella modularis 
Pisco-de-peito-ruivo   Erithacus rubecula 
Rouxinol-comum  Luscinia megarhynchos 
Rabirruivo-preto   Phoenicurus ochruros 
Rabirruivo-de-testa-branca  Phoenicurus phoenicurus 
Cartaxo-comum   Saxicola torquata 
Chasco-cinzento   Oenanthe oenanthe            
Chasco-ruivo   Oenanthe hispanica 
Melro-de-colar   Turdus torquatus 
Melro-comum    Turdus merula 
Tordo-pinto    Turdus philomelos 
Tordoveia   Turdus viscivorus 
Rouxinol-bravo  Cettia cetti 
Fuinha-dos-juncos   Cisticola jundicis 
Rouxinol-dos-caniços  Acrocephalus scirpaceus 
Rouxinol-grd.-dos-caniços  Acrocephalus arundinaceus 
Tourinegra-do-mato   Sylvia undata 
Toutinegra-dos-valados Sylvia melanocephala 
Toutinegra-de-barrete-preto  Sylvia atricapilla 
Felosa-de-papo-branco  Phylloscopus bonelli 
Felosinha-ibérica  Phylloscopus ibericus 
Felosinha-comum  Phylloscopus collybita 
Estrelinha-de-poupa   Regulus regulus 
Estrelinha-real   Regulus ignicapillus 
Papa-mosca-cinzento  Muscicapa striata 
Chapim-palustre  Poecile palustris 
Chapim-de-poupa   Lophophanes cristatus 
Chapim-carvoeiro   Periparus ater 
Chapim-azul    Cyanistes caeruleus 
Chapim-real    Parus major 
Trepadeira-azul   Sitta europaea 
Trepadeira-parda   Certhia brachydactyla 
Papa-figos    Oriolus oriolus 
Picanço-de-dorso-ruivo  Lanius collurio    
Gaio     Garrulus glandarius 
Pega     Pica pica 
Gralha-de-bico-vermelho  Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Gralha-de-bico-amarelo  Pyrrhocorax graculus    
Gralha-de-nuca-cinzenta  Corvus monedula             Foto: Joaquim Muchaxo 
Gralha-preta    Corvus corone 
Corvo     Corvus corax 
Estorninho    Sturnus unicolor 
Pardal-comum   Passer domesticus 
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Pardal-francês   Petronia petronia  
Tentilhão    Fringilla coelebs 
Chamariz    Serinus serinus 
Verdilhão-comum  Carduelis chloris 
Verdilhão-serrano   Carduelis citrinella    
Pintassilgo    Carduelis carduelis 
Pintarroxo    Carduelis cannabina 
Cruza-bico    Loxia curvirostra 
Dom-fafe    Pyrrhula pyrrhula  
Escrevedeira-amarela  Emberiza citrinella           
Escrevedeira-comum  Emberiza cirlus 
Trigueirão    Miliaria calandra 
 
 
Mamíferos (2 espécies): 
Sciurus vulgaris  Esquilo-vermelho 
Rupicapra pyrenaica  Camurça 
 
 
Répteis e anfíbios (3-4 espécies):  
Podarcis hispanicus/P. muralis Lagartixa 
Anguis fragilis   Licranço 
Zamenis longissimus     

Foto: Cristina Girão Vieira 
 
 
Borboletas diurnas (10 espécies): 
Papilio machaon  Rabo-de-andorinha  
Iphiclides feisthamelii       
Aporia crataegi   Borboleta-do-pilriteiro 
Leptidea sinapsis 
Anthocharis cardamines 
Colias crocea 
Gonepteryx rhamni   Borboleta-limão 
Issoria lathonia  
Aglais urticae  
Vanessa cardui                     Foto: DLeitao 
 
 
 
Orquídeas (18 espécies): 
 
Cephalanthera damasonium 
Limodorum abortivum 
Dactylorhyza sambucina             Foto: DLeitao 
Platanthera chlorantha      
Serapias língua  Erva-lingua 
Anacamptis pyramidalis Orquídea-piramidal 
Orchis morio 
Orchis coriophora  Erva-percevejo 
Orchis mascula  Satirião-macho 
Orchis langei 
Orchis anthropophora Rapazinhos 
Orchis simia 
Orchis purpurea 
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Himanthoglossum hircinum “Orquídea-cabra”        Foto: DLeitao 
Ophrys lutea   Erva-vespa  
Ophrys scolopax  Flor-dos-passarinhos 
Ophrys apifera  Erva-abelha 
Ophrys sphegodes 
 
 
Outra flora - lista não sistemática (mais de 72 espécies): 
 
Juniperus phoenicea  Zimbro 
Juniperus thurifera 
Juniperus communis 
Juniperus sabina  
Juniperus nana 
Abies alba    Abeto 
Pinus sylvestris  Pinheiro-casquinha 
Pinus uncinata 
Fagus sylvatica  Faia 
Quercus pyrenaica  Carvalho-ibérico 
Quercus coccifera 
Populus nigra   Choupo-negro 
Salix atrocinerea 
Salix alba   Salgueiro-branco 
Ulmus minor   Ulmeiro 
Corylus avellana   Aveleira 
Juglans regia   Nogueira 
 
Cornus monspeliensis 
Lonicera implexa 
Buxus buxus  
Cytisus scoparius 
Genista tinctoria  
Atriplex halimium 
Artemisia herba-alba 
Cistus albidus 
Helicrysum stoechas 
Rosmarinus officinalis  Alecrim 
Viscum album   Visgo 
Saxifraga pyrenaica 
Cornus sanguinea 
Rosa canina   Roseira-brava 
Hedera helix   Hera 
Phillyrea terebinthus 
 
Geranium robertianum  
Cardamine pratensis 
Sedum sediforme          Foto: DLeitao 
Phlomis lychnitis 
Antirhinum majus  Boca-de-lobo 
Linum perenne 
Psorolea bituminosa 
Papaver rhoeas   Papoila 
Ranunculus pygmaeus   
Aquilegia pyrenaica 
Alchemilla hoppeana 
Galeopsis pyrenaica 
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Gentiana occidentalis          Foto: DLeitao 
Helleborus foetida 
Draba azoides 
Gentiana pyrenaica 
Daphne laureola 
Hepatica nobilis 
Primula elatior 
Teucrium pyrenaicum 
Astragalus monspessulanus 
Potentilla pyrenaica 
Lotus corniculatus 
Trifolium repens 
Geranium robertianum 
Helleborus foetidus 
Helianthemum apenninum 
Lathraea clandestina 
 
Narcissus pseudonarcissus         Foto: DLeitao 
Íris pseudacorus  Lírio-amarelo     
Erythronium dens-canis  Dente-de-cão 
Scilla liliohyacinthus 
Aphyllanthes monspeliensis 
Asphodelus aestivus 
Asphodelus albus 
Muscari neglectum 
Dipcadi serotinus  
Carex riparia 
 
 
 
Contactos: 
domingos.leitao@spea.pt 
alexandra.lopes@spea.pt 
www.spea.pt 
 
 

 
 
Larra de Belagua. Foto: DLeitão  


