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Resumo
1. A fauna de vertebrados (Chordata) em ecossistemas in-

sulares é normalmente composta por um pequeno nú-

mero de taxa, com uma proporção considerável de en-

demismos. Este padrão geral também se observa nos 

arquipélagos da Madeira e Selvagens.

2. Nestas ilhas ocorrem apenas quatro classes de verte-

brados terrestres nativos: Actinopterygii (peixes de água 

doce), Reptilia (répteis), Aves (aves) e Mammalia (mamí-

feros). 

3. Os vertebrados introduzidos pertencem às classes Am-

phibia (anfíbios) e Mammalia.

4. Com base num estudo detalhado dos registos de ocor-

rência de espécies provenientes de publicações e de ou-

tros trabalhos adicionais não publicados, estão presen-

tes na Madeira e Selvagens 61 espécies e subespécies 

de vertebrados terrestres: três Actinopterygii, um Amphi-

bia (rã), sete Reptilia (lagartixas ou osgas), 38 Aves e 12 

Mammalia.

5. No total, 12 espécies e subespécies são endémicas da 

Madeira e Selvagens (19,7%), 10 são endémicas da Ma-

caronésia (16,4%), 26 são nativas (42,6 %) e 13 são in-

troduzidas (21,3%).

6. Uma análise dos padrões biogeográficos das espécies 

de vertebrados na Madeira e Selvagens mostra que o 

grupo mais diverso de vertebrados em número de espé-

cies, as aves, apresenta a desarmonia taxonómica típica 

de ecossistemas insulares.

7. As aves e os répteis totalizam 92% de todas as espé-

cies e subespécies endémicas presentes nestas ilhas. 

A maior proporção de taxa endémicos ocorre nas ilhas 

da Madeira e Porto Santo, de maiores dimensões e com 

topografias mais complexas. 

Abstract
1. The vertebrate Fauna of islands is normally composed of 

a small number of taxa, with a considerable number of 

endemics. The Madeira and Selvagens archipelagos are 

no exception to this general rule.

2. In the Madeira and Selvagens archipelagos only four 

classes of native vertebrates can be found: freshwater 

fishes (Actinopterygii), lizards (Reptilia), birds (Aves) and 

mammals (Mammalia). 

3. The introduced vertebrates are amphibians (Amphibia) 

and mammals.

4. Based on a detailed survey of the published literatu-

re and additional unpublished records, we counted 61 

species and subspecies, of which three are freshwater 

fishes, one is a frog, seven are lizards or geckos, 38 are 

birds and 12 are mammals.

5. It was also found that 12 species or subspecies are en-

demic to the Madeira and/or Selvagens archipelagos 

(19.7%), 10 are endemic to Macaronesia (16.4%), 26 are 

indigenous (42.6 %) and 13 are introduced (21.3%).

6. A brief analysis of the biogeographical patterns showed 

that the most diverse vertebrate group, the birds, presents 

the characteristic taxonomic disharmony of islands. 

7. The analysis of evolutionary patterns showed that birds 

and lizards account for 92% of all the endemic species 

and subspecies of these islands. This analysis also reve-

aled that the highest proportion of endemic species and 

subspecies is found on the bigger and topographically 

more complex islands of Madeira and Porto Santo. 

8. The analysis of the conservation status of the vertebra-

tes of the Madeira and Selvagens archipelagos and their 

habitats gave us the impression that the implemented 

management model is reasonably effective.
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8. A análise do estatuto de conservação dos vertebrados 

e dos seus habitats nos arquipélagos da Madeira e Sel-

vagens sugere -nos que o modelo de gestão de áreas 

protegidas implementado actualmente é razoavelmente 

eficaz.

9. O impacto das espécies de vertebrados introduzidas na 

fauna e flora nativa está a ser vigiado e controlado por 

um programa extenso de restauração de habitats, o que 

deverá continuar a ser uma das prioridades de conserva-

ção na Madeira e Selvagens.

1. Introdução

Apesar de os vertebrados (Chordata) não serem o grupo 

animal mais numeroso em indivíduos ou taxa, constituem 

um grupo bastante diverso que varia, numa escala evo-

lutiva, das lampreias ao Homem. Com tamanha varieda-

de de organismos, é fácil entender a grande distribuição 

geográfica que apresentam, ocupando todos os tipos de 

habitats principais do mundo. Os vertebrados terrestres di-

ferem grandemente na capacidade de dispersão, e apenas 

um pequeno número tem a capacidade de chegar a ilhas 

remotas pelos seus próprios meios. Esta é uma das razões 

principais pelas quais a fauna de vertebrados em ilhas é ti-

picamente constituída por um pequeno número de taxa. As 

aves, que têm uma maior capacidade de dispersão, estão 

entre os grupos de vertebrados mais bem adaptados para 

chegar e colonizar estas áreas isoladas. 

Os arquipélagos da Madeira e Selvagens não são uma 

excepção aos padrões biogeográficos comummente ob-

servados em ecossistemas insulares: a fauna de vertebra-

dos é muito limitada em número de taxa, mas é composta, 

proporcionalmente, por um grande número de espécies e 

subespécies endémicas.

À medida que os humanos se foram estabelecendo nas 

ilhas em todo o mundo, levaram consigo, propositada ou 

inadvertidamente, um conjunto considerável de espécies 

de plantas e animais. Dada a associação de muitos ver-

tebrados com o Homem, como animais de companhia ou 

fonte de alimento, as ilhas registam geralmente uma grande 

lista de espécies introduzidas deste grupo. Muitos autores 

referem que a introdução de mamíferos pelo Homem cau-

sou os piores problemas ecológicos de que há memória 

para o equilíbrio natural das ilhas (e.g. Groombridge 1992; 

Keast & Miller 1996). Uma vez mais, os arquipélagos da Ma-

deira e Selvagens não são uma excepção. Actualmente, a 

fauna de vertebrados destas ilhas e ilhéus remotos é com-

posta por uma mistura de espécies de grande valor para 

a conservação e espécies com características disruptivas 

muito grandes para os ecossistemas em geral. É por isso 

que a conservação e protecção de espécies nativas, e a er-

radicação e controlo das espécies introduzidas, estão entre 

as principais prioridades nas políticas de conservação da 

natureza, actualmente implementadas nos arquipélagos da 

Madeira e Selvagens. 

9. The impact of introduced vertebrate species is also being 

managed by an extensive habitat restoration program, 

which should continue to constitute one of the conser-

vation priorities for the Madeira and Selvagens archipe-

lagos.

1. Introduction

Vertebrates, although not the most numerous animal 

group, either in number of individuals or number of taxa, 

is very diverse, ranging from lampreys to man. With such a 

variety of organisms it is easy to understand that they show 

a wide geographical distribution, occupying all the major 

habitats types in the world. They differ a lot in their dispersal 

ability and only a small number of terrestrial vertebrates are 

able to reach isolated remote islands by their own means; 

this is one of the main reasons why the vertebrate Fauna of 

islands is typically based on a small number of taxa. It see-

ms obvious that birds are amongst the best suited to reach 

and colonise these areas. 

The Madeira and Selvagens archipelagos are not an ex-

ception to the well known general biogeographical patterns, 

and their vertebrate Fauna is very limited in the number of 

taxa present, although showing a proportionally high num-

ber of endemic species and subspecies. 

As humans spread across the islands of the world they 

took with them, either purposefully or inadvertently, a re-

markable array of plant and animal species. Due to their 

close association with man (e.g. pets and as a food source), 

vertebrates are high on the list of these introduced species. 

Many authors refer that the introduction of mammals has 

caused the worst problems to the ecology and natural equi-

librium of islands (e.g. Groombridge 1992; Keast & Miller 

1996). Again, the Madeira and Selvagens archipelagos were 

not an exception to this. Nowadays, the vertebrate Fauna of 

these remote islands and islets is composed of a mixture of 

species with very high conservation value, and species with 

extremely disruptive characteristics for the ecosystems in 

general. Consequently, the conservation and protection of 

the native species, and the eradication and control of the 

introduced ones, are among the main priorities of the na-

ture conservation policies implemented in the Madeira and 

Selvagens archipelagos. 
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2. Metodologia

A lista de vertebrados (Chordata) dos arquipélagos da 

Madeira e Selvagens aqui apresentada é baseada em todas 

as publicações conhecidas e também em alguns dados não 

publicados. A lista inclui novos registos de espécies para 

ilhas individuais da Madeira e Selvagens e para os arqui-

pélagos no seu conjunto. Os novos registos não são discri-

minados na lista. Esta informação, com referência às loca-

lidades onde foram registadas as novas ocorrências, será 

publicada futuramente. Apenas foram consideradas na lista 

as espécies cuja ocorrência foi confirmada por especialistas. 

A classificação usada para a maior parte dos grupos de ver-

tebrados segue principalmente a lista recente de espécies 

terrestres da Europa, do projecto FAUNA EUROPAEA (http://

www.faunaeur.org). Os taxa superiores (acima da família) es-

tão organizados dos menos para os mais derivados filoge-

neticamente, com os taxa aparentados colocados próximos 

uns dos outros. As famílias e os géneros estão ordenados 

alfabeticamente.

As sinonímias incluem, para além dos nomes sinonimiza-

dos ao longo do tempo, outros nomes dados às espécies 

como resultado de erros nas identificações e tipográficos. 

As sinonímias estão listadas no Índice, juntamente com o 

nome da espécie actualmente válido.

São usadas as seguintes abreviações para a distribuição 

das espécies e subespécies na Madeira e Selvagens: M 

– Madeira, PS – Porto Santo, D – Desertas, S – Selvagens. 

A informação é acompanhada ou substituída por um sinal 

de interrogação quando a nova informação relativa à ocor-

rência de uma espécie numa ilha é duvidosa ou quando 

registos antigos não são corroborados por amostragens ou 

bibliografia mais recentes.

A primeira coluna (D) refere -se ao tipo de colonização de 

cada espécie, como descrito abaixo:

END – Espécies endémicas da Madeira e/ou Selvagens, 

i.e., espécies que ocorrem apenas nos arquipélagos da Ma-

deira e/ou Selvagens como resultado de eventos de especia-

ção no local (neo -endemismo) ou extinção das populações 

noutros locais onde também ocorriam (paleo -endemismo);

MAC – Espécies endémicas da Macaronésia, i.e., espé-

cies que são apenas conhecidas de outros arquipélagos da 

Macaronésia (Açores, Canárias ou Cabo Verde) para além 

das ilhas da Madeira e/ou Selvagens;

n – Espécies nativas, i.e., espécies cuja presença nos 

arquipélagos da Madeira e Selvagens não pode ser asso-

ciada às actividades humanas (intencional ou acidental), 

sendo conhecidas de outras regiões. A maior parte das 

espécies classificadas como endémicas da Macaronésia 

(MAC) são nativas da Madeira e/ou Selvagens;

m – Espécies migratórias, i.e., espécies que chegaram à 

Madeira e/ou Selvagens por voos migratórios frequentes, 

de longa distância; 

i – Espécies introduzidas, i.e., espécies que ocorrem na 

Madeira e/ou Selvagens como resultado das actividades 

humanas, algumas das quais apresentando uma distribui-

ção cosmopolita.

2. Methodology 

The list of vertebrates (Chordata) for the Madeira and 

Selvagens archipelagos is based on all known published 

literature, as well as on some unpublished data. The list in-

cludes a few new records for individual islands of Madeira 

and Selvagens or for the entire archipelagos, but no refe-

rence is made concerning those new findings. All informa-

tion concerning new records and references to localities will 

be published elsewhere. Only species whose occurrence 

was confirmed by specialists were included, doubtful spe-

cies were not considered. The classification used for most 

vertebrate groups follows mainly the recent list of European 

terrestrial species; project FAUNA EUROPAEA (http://www.

faunaeur.org). Higher taxa are listed in a sequence inferred 

to be from the less to the more derived groups, with closely 

related taxa placed near to each other. The families and ge-

nera are listed in alphabetical sequence. 

Synonyms include not only true synonyms, but also na-

mes resulting from misidentifications and typographical er-

rors. Synonyms are listed in the index in association with 

the valid species name.

For the distribution of all species and subspecies in the 

Madeira and Selvagens archipelagos we use the following 

abbreviations: M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; 

S – Selvagens. When new information concerning island 

occurrence was available but still doubtful or old records 

are not fully supported by recent surveys and/or literature 

the sign “?” is used. 

The first column (D) presents the colonisation status of 

each species as follows: 

END – Madeira or Selvagens endemic species, i.e., 

those that occur only in the archipelagos of Madeira and/

or Selvagens as a result of either speciation events (neo-

-endemics) or extinction of the mainland populations 

(palaeo -endemics);

MAC – Macaronesian endemic species, i.e., species only 

known from at least one other archipelago of the Macaro-

nesia (Azores, Canary Islands or Cape Verde) besides the 

Madeira or Selvagens archipelagos;

n – Native species, i.e., species whose occurrence on the 

Madeira and Selvagens archipelagos cannot be associated 

with human activities (intentional or accidental human intro-

duction) and that are also known from other regions. Most 

species classified as MAC are also native;

m – Migrant species, i.e., species that arrive by frequent 

long -distance dispersal migratory flights on the Madeira 

and/or Selvagens islands; 

i – Introduced species, are those believed to be in these 

archipelagos as a result of human activities, some of them 

presenting a cosmopolitan distribution.

Information concerning the native and introduced status 

of a species is given only for those species for which there 

is published information or information that is backed by 

the coordinators.
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Uma espécie só é considerada nativa ou introduzida se 

existem publicações ou existe experiência dos coordena-

dores da lista que suportem esses dados. 

3. Padrões de riqueza

À semelhança de outros ecossistemas insulares, os ver-

tebrados são um dos grupos de organismos terrestres com 

menor riqueza de espécies nos arquipélagos da Madeira e 

Selvagens. Foram contabilizadas 61 espécies e subespécies 

de vertebrados, correspondendo a 49 géneros, 32 famílias e 

18 Ordens. Como se pode observar na Quadro1, as Aves são 

a Classe de vertebrados com maior número de taxa, registan-

do 38 espécies e subespécies (62%). Outras quatro Classes 

de vertebrados ocorrem na Madeira e Selvagens: Mammalia, 

com 12 espécies e subespécies (20%); Reptilia, com sete es-

pécies e subespécies (11%); Actinopterygii, com três espécies 

(5%) e Amphibia, com uma espécie (2%). Os pássaros (Aves, 

Passeriformes), as aves marinhas (Aves, Procellariiformes), e 

as osgas e lagartixas (Reptilia, Squamata) são os grupos re-

presentados por um maior número de espécies.

Excluindo as subespécies, as contribuições relativas 

na riqueza de espécies de cada Classe são semelhantes. 

O número de espécies apenas varia para os Reptilia, com 

4 espécies (quatro subespécies de Lacerta dugesii) e para 

as Aves, com 37 espécies (duas subespécies de Anthus 

bertheloti).

A riqueza supra -específica também é muito pequena; 

no entanto, proporcionalmente, acaba por ser maior que a 

diversidade alfa. De facto, o número médio de famílias por 

ordem, de géneros por família e de espécies por género 

é sempre inferior a 2, o que é marcadamente inferior ao 

número médio de taxa observados noutros grupos taxonó-

micos, tais como os artrópodes. 

Nem todas as espécies de vertebrados terrestres que 

ocorrem actualmente nos arquipélagos da Madeira e Sel-

vagens são indígenas destas ilhas. Um total de 13 taxa, 

correspondendo a 21% das espécies e subespécies de 

vertebrados terrestres registados, foram introduzidos após 

a colonização humana: dois Actinopterygii (peixes de água 

doce), uma ave, dois répteis (osgas), sete mamíferos e um 

anfíbio.

Uma análise da distribuição das espécies nas ilhas da 

Madeira e Selvagens mostra que a ilha da Madeira é a mais 

rica em número de espécies e subespécies (taxa), compre-

endendo 87% de todos os taxa registados para os arqui-

pélagos estudados. No entanto, considerando os taxa por 

área, a Madeira é a ilha com menor número de espécies e 

subespécies, enquanto o arquipélago das Selvagens apre-

senta o maior número de taxa por área (ver Fig. 1). A contri-

buição relativa de cada classe para o número de espécies e 

subespécies, considerando os arquipélagos no seu conjun-

to ou as ilhas separadamente, é semelhante (Fig. 1).

3. Patterns of richness

As in other island ecosystems, one of the least diverse of 

all terrestrial organisms in the Madeira and Selvagens group 

of islands are the vertebrates. We counted 61 species and 

subspecies belonging to 49 genera, 32 families and 18 or-

ders. As observed in Table 1 the class Aves is by far the 

most diverse of all vertebrate groups with 38 species and 

subspecies (62%). The other four classes occurring in the-

se islands are: Mammalia, with 12 species and subspecies 

(20%); Reptilia, with seven species and subspecies (11%); 

Actinopterygii, with three species (5%); and Amphibia, 

with one species (2%). Passerines (Aves, Passeriformes), 

seabirds (Aves, Procellariiformes), and geckos and lizards 

(Reptilia, Squamata) are the groups represented by the hi-

ghest number of species.

If we count only the true species and not subspecies the 

patterns and numbers are almost similar, with exceptions to 

Reptilia where we have four subspecies of Teira dugesii, out 

of a total of four taxa, and Aves where we have two subspe-

cies of Anthus bertheloti, out of a total of 37 taxa. 

The higher -level diversity of the vertebrates is also very 

small; however, it is proportionally much higher than the 

alpha taxonomic diversity. In fact, the average number of 

families per order, genera per family and species per genera 

is always smaller than two, which is remarkably lower than 

the number found for other groups (e.g. Arthropoda).

Not all the species that are present today in the archipe-

lagos of Madeira and Selvagens, are indigenous to these is-

lands. In fact, a total of 13 taxa (21% of a total of 61 species 

and subspecies) were introduced after human colonisation: 

two freshwater fishes (Actinopterygii); one bird (Aves); two 

geckos (Reptilia); seven mammals (Mammalia) and one am-

phibian (Amphibia).

The distribution of species in the islands clearly shows 

that Madeira Island is the richest, with about 87 % of all the 

species and subspecies known in all the islands. However, 

considering the number of species per unit of area, Madei-

ra is the island with the lowest proportion, while Selvagens 

shows the highest number of taxa per unit of area (see Fig. 

1). The proportional richness per class found for the whole 

of the archipelagos of Madeira and Selvagens is reflected in 

each of the considered islands.
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Figura 1. Riqueza específica em taxa (S) e riqueza especifica por unidade de área (Km2) (valores acima das barras) das classes do Phylum Chordata nos 

arquipélagos da Madeira e Selvagens (Global) e nas várias ilhas (ver igualmente o Quadro 1 do capítulo 1).

Figure 1. Species richness (S) and species richness per unit of area (Km2) (values above bars) of all classes belonging to the Phylum Chordata in the 

archipelagos of Madeira and Selvagens, and on the various islands (see also Table 1 of chapter 1).

4. Padrões biogeográficos

É de esperar que as ilhas oceânicas apresentem um 

conjunto de espécies que não seja representativo daquelas 

que ocorrem nos continentes, o que é geralmente desig-

nado por desarmonia taxonómica (Whittaker 1998). Este 

fenómeno deve -se, por um lado, ao facto de as ilhas oce-

ânicas, pelo seu isolamento, dificultarem a chegada de es-

pécies e, por outro, à diferente capacidade de dispersão 

de diferentes taxa. A desarmonia taxonómica foi avaliada 

nos arquipélagos da Madeira e Selvagens para o grupo 

mais diverso de vertebrados, as aves. O número de ordens 

e a contribuição relativa de cada ordem para a riqueza de 

espécies e subespécies foram comparados com os dados 

do arquipélago das Canárias (que tem a mesma fonte de 

espécies nativas do que a Madeira e Selvagens: a Europa) 

e de Portugal continental, seguindo as recomendações ta-

xonómicas sugeridas por Cramp (1998). 

Segundo a lista apresentada por Cabral et al. (2005), 

Portugal continental tem mais de 96% das ordens de aves 

(segundo Cramp 1998) dadas para a Europa, estando ape-

nas ausente de Portugal continental uma ordem apenas 

conhecida no norte da Europa e América. A ordem Psci-

taciformes foi incluída nestas análises, apesar de não ser 

considerada originária da Europa e de todas as espécies 

presentes em Portugal serem introduções recentes. Seis 

das ordens que ocorrem em Portugal continental não ocor-

rem nos arquipélagos da Madeira e Selvagens (tendo em 

conta a lista apresentada por Oliveira & Menezes 2004), 

nem no arquipélago das Canárias (lista apresentada por Iz-

quierdo et al. 2001). Nove ordens estão presentes nas três 

4. Biogeographical patterns

Oceanic islands are difficult to reach, and since organis-

ms of different taxa have different dispersal abilities it is ine-

vitable that these islands will possess a non -representative 

sample of species from the mainland (the so -called “taxo-

nomic disharmony”) (Whittaker 1998). In the Madeira and 

Selvagens archipelagos this was studied for the most di-

verse group of vertebrates present, birds. The number of 

orders and their proportional contribution to species and 

subspecies richness was compared to findings in the Ca-

nary Islands and mainland Portugal (the taxonomic recom-

mendations presented by Cramp (1998) were followed). To 

understand the reasoning for this analysis it is important to 

note that all the native birds of these two archipelagos are 

from European origin.

Considering the list of species presented by Cabral et al. 

(2005) for mainland Portugal more than 96 % of the European 

orders (as proposed by Cramp 1998) are present; only one, 

with a northern European and American distribution, is ab-

sent. Though considered in our analysis, the Pscitaciformes 

are not an order with an original European distribution; all 

the species present are recent introductions. Six orders that 

occur on mainland Portugal are absent from the Madeira and 

Selvagens archipelagos (according to the list presented by 

Oliveira & Menezes 2004) and the Canary Islands (according 

to the list present by Izquierdo et al. 2001); nine are simulta-

neously present in the three areas, while one occurs only in 

the Madeira and Selvagens archipelagos and mainland Por-

tugal and four only occur in the Canary Islands and mainland 

Portugal (Fig. 2). This clearly shows that the bird Fauna from 

0,07 3,330,930,510,07

0

5

10

15

20

25

30

35

40

S

Actinopterygii

Amphibia

Reptilia

Aves

Mammalia

Global Madeira Porto Santo Desertas Selvagens

Ilhas (islands)



362

áreas estudadas, uma ordem ocorre apenas nos arquipé-

lagos da Madeira e Selvagens e em Portugal continental, e 

quatro ordens estão presentes apenas no arquipélago das 

Canárias e em Portugal continental (Fig. 2). Isto mostra que 

a fauna de aves da Madeira e Selvagens é representada 

apenas por uma amostra das ordens que estão presentes 

naquela que se considera ser a principal fonte de espécies 

para estas ilhas: a Europa.

Madeira and Selvagens is represented only by a sample of 

the orders, occurring in what is considered the main source 

of species to these islands, mainland Europe. 
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Quando se analisa a distribuição do número de espécies 

de aves pelas ordens que ocorrem na Madeira e Selvagens, 

Canárias e Portugal continental, a desarmonia taxonómica 

não é tão evidente. A ordem Passeriformes é a que está 

mais bem representada em número de espécies nas três 

áreas estudadas. Os Procellariiformes e Charadriiformes 

são das poucas ordens que apresentam diferenças mar-

cadas na proporção de espécies e subespécies. É interes-

sante notar que as ordens que não estão presentes nos 

arquipélagos da Madeira e Selvagens e Canárias, são as 

ordens que estão representadas por um menor número de 

espécies e subespécies em Portugal continental.

 

5. Evolução em ilhas hiperdiversas

É bem conhecido e largamente documentado que as 

ilhas, em geral, são pobres em número de espécies, mas 

ricas em formas de vida que não se encontram em nenhu-

ma outra região do mundo, i.e., com uma grande riqueza 

de espécies endémicas de uma única ilha ou de um arqui-

pélago. 

Salvo poucas excepções, as aves, os répteis e os mor-

cegos estão presentes nas ilhas de todo o mundo. De entre 

Analysing the proportional richness within each order, 

it can be seen that the disharmony is not so evident. The 

same group (Passeriformes) is by far proportionally better 

represented in all the areas analysed. The few cases whe-

re there are relevant differences among the proportional 

species and subspecies richness concern the Procellarii-

formes and the Charadriiformes. It is interesting to note 

that the orders absent in the Madeira and Selvagens ar-

chipelagos and the Canary Islands are those that are re-

presented by a smaller number of species and subspecies 

in mainland Portugal. 

5. Evolution in hyperdiverse islands

It is well known and widely documented that islands are 

species -poor for their size but rich in forms found nowhere 

else, i.e. endemic to that island (i.e. “Single Island Ende-

mics”) or archipelago. 

Birds, reptiles and bats are consistently, with few excep-

tions, present on islands worldwide. Amongst these, due to 

their dispersal abilities, birds are normally the most diverse 

group, and it is clear that islands are of great importance to 

Ordens (orders)

Figura 2. Representatividade em número de espécies e subespécies (% de taxa) de cada uma das principais ordens de 

aves que ocorrem em Portugal continental, na Madeira e Selvagens, e nas Canárias. 

Figure 2. Proportion (% of taxa) of the main groups of birds in the Madeira and Selvagens archipelagos, the Canary Islands 

and mainland Portugal. 
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estes grupos, as aves, devido à sua maior capacidade de 

dispersão, são geralmente o grupo mais diverso; e é evi-

dente o contributo que os ecossistemas insulares têm para 

a biodiversidade global deste grupo (Newton 2003). Os ar-

quipélagos da Madeira e Selvagens também seguem este 

padrão geral de distribuição de espécies.

Uma análise da proporção relativa de espécies e subes-

pécies endémicas da Madeira e Selvagens por classe de 

vertebrados mostra que as aves contribuem com 50% dos 

vertebrados endémicos registados para estas ilhas, segui-

das dos répteis, com 42% dos endemismos, e, por último, 

dos mamíferos, com 8% (Fig. 3). A grande proporção relati-

va de espécies e subespécies endémicas de aves é um re-

flexo da dominância em número total efectivo de espécies 

e subespécies de aves nestes arquipélagos. No caso dos 

répteis, apesar de terem um número efectivo de espécies 

e subespécies pequeno, a maior parte é endémica, o que 

se traduz numa grande proporção relativa. A pequena ca-

pacidade de dispersão deste grupo é responsável por um 

baixo fluxo genético, o que contribuiu para uma especiação 

mais rápida.

their worldwide biodiversity (Newton 2003). The archipela-

gos of Madeira and Selvagens are not an exception to this. 

The comparison of the proportion of endemics per class 

of vertebrates shows that Aves account for 50% of all the 

endemics present in these archipelagos, followed by Rep-

tilia with 42% and Mammals with 8% (Fig 3). The high pro-

portion of endemic species and subspecies of birds is easi-

ly explained by their total numbers. On the other hand, the 

high proportion accounted for by reptiles is explained by the 

fact that the small number of native species and subspecies 

that occur in the Madeira and Selvagens archipelagos are 

all endemic. The lack of dispersal abilities featured by this 

group is responsible for a small rate of gene flow, which 

allowed speciation to occur fast.

Aves

50%

Reptilia

42%

Mammalia

8%

Figura 3. Contributo (em %) de cada classe para o número total de espécies e subespécies 

endémicas de vertebrados na Madeira e Selvagens.

Figure 3. Proportion of endemicity for all classes belonging to the vertebrates in the archi-

pelagos of Madeira and Selvagens.

Uma análise por subconjuntos de ilhas (Madeira, Porto 

Santo, Desertas e Selvagens) mostra que a ilha da Madeira 

é a que aloja uma maior proporção de espécies e subes-

pécies endémicas de aves e mamíferos, seguida da ilha de 

Porto Santo (Fig 4). Estas observações corroboram a ideia 

de que ilhas de maiores dimensões e com uma topografia 

mais complexa têm proporções maiores de endemismo. 

Todas as espécies e subespécies de répteis presentes em 

cada um dos quatro subconjuntos de ilhas considerados 

são endémicas. Este facto é explicado pela limitada capa-

cidade de dispersão deste grupo, como já referido ante-

riormente.

When we compare the proportion of the endemics (consi-

dering only the native species) present in each island of the 

Madeira and Selvagens archipelagos, it can be seen that 

Madeira Island harbours the higher proportion of endemic 

birds and mammals (Fig 4). The second higher proportion of 

endemics occurs in Porto Santo. This observation supports 

the idea that islands that are larger and topographically 

more diverse have the highest proportion of endemics.

The proportion of endemic reptiles is identical for all the 

Madeira and Selvagens islands; the few species or subspe-

cies present on these islands are all endemic. This is better 

explained by the above mentioned relatively limited disper-

sal abilities of this group. 
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The native vertebrate Fauna of Madeira and Selvagens 

provides good examples of speciation and adaptive radia-

tion on islands. The Madeira laurel pigeon, among birds, 

and the Madeira wall lizard, among reptiles, are two that 

deserve mentioning. The Macaronesian islands of Madeira, 

Canary Islands and Azores harboured five taxa belonging to 

the genus Columba at the time of colonisation by man. All 

of these species and subspecies were originated by sub-

sequent and independent invasions of Columba palumbus, 

a predominantly European species. Regarding the Madeira 

wall lizard Teira dugesii it is interesting to note the occurren-

ce of four endemic subspecies on the main islands of the 

archipelagos of Madeira and Selvagens. 

6. Conservation remarks

Humans have influenced the ecology of islands in many 

ways, but the extinctions of numerous species surely cons-

titute the most profound impact. Among vertebrates, as 

happens with other groups, the number of extinctions re-

corded after 1600 is remarkably higher on islands; 95% for 

reptiles, 85% for birds and 58% for mammals (Whittaker 

1998). The archipelagos of Madeira and Selvagens are no 

exception, and at least one endemic subspecies of bird 

(Columba palumbus madeirensis) has become extinct since 

the arrival of man 500 years ago (Oliveira & Menezes 2004). 

The probable local extinction of the Madeira laurel pigeon in 

the nearby island of Porto Santo is another example. Other 

species have not become extinct, only due to the imple-

mentation of urgent conservation measures carried out in 

the archipelago (e.g. Pterodroma madeira and Pterodroma 

feae) (for details refer www.pnm.pt and Menezes & Oliveira 

2003). Among bats, though there are no reliable records, 

one can speculate that man might have played a role in the 

unfavourable conservation status of at least one species, 

Tadarida teniotis.

Os vertebrados da Madeira e Selvagens, entre os quais 

o pombo da Laurissilva da Madeira (ave) e a lagartixa da 

Madeira (réptil), oferecem bons exemplos de especiação e 

radiação adaptativa em ilhas. Os arquipélagos macaroné-

sicos da Madeira, das Canárias e dos Açores registavam 5 

taxa do género Columba quando as ilhas foram coloniza-

das. As espécies e subespécies de Columba actualmente 

presentes originaram -se por várias invasões da espécie 

Columba palumbus, tipicamente europeia. A lagartixa Teira 

dugesii apresenta quatro subespécies distribuídas pelas 

principais ilhas dos arquipélagos da Madeira e Selvagens. 

6. Considerações acerca da conservação

A intervenção humana tem influenciado marcadamente 

a ecologia dos ecossistemas insulares de variadas formas, 

sendo uma das influências mais profundas a extinção de 

numerosas espécies. Tal como se registou para outros gru-

pos taxonómicos, o número de extinções de vertebrados re-

gistadas a partir do ano de 1600 tem sido mais assinalável 

em ilhas, com uma taxa de extinção que já atingiu os 95% 

para os répteis, 85% para as aves, e 58% para os mamíferos 

(Whittaker 1998). Os arquipélagos da Madeira e Selvagens 

não são excepção e pelo menos uma subespécie endémica 

de ave (Columba palumbus madeirensis) extinguiu -se desde 

a chegada do Homem às ilhas, há 500 anos atrás (Oliveira & 

Menezes 2004). Outro exemplo é a provável extinção local 

do pombo da Laurissilva, na ilha de Porto Santo. E outras es-

pécies de aves, como por exemplo as espécies Pterodroma 

madeira e Pterodroma feae, poderiam estar actualmente ex-

tintas se não tivessem sido implementadas medidas de con-

servação urgentes no arquipélago (para mais detalhes, con-

sultar www.pnm.pt e Menezes & Oliveira, 2003). Apesar de 

não existirem registos, pensa -se que o Homem deve ter de-

Figura 4. Proporção de taxa endémicos do Phylum Chordata que ocorrem em quatro subconjuntos de ilhas dos arquipélagos 

da Madeira e Selvagens.

Figure 4. Proportion of endemic taxa belonging to the Phylum Chordata that occur in the archipelagos of Madeira and 

Selvagens.
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There are at least three classical reasons why island spe-

cies are reduced by human action, and they all apply to the 

archipelagos of Madeira and Selvagens: direct predation, 

the introduction of non -native species and habitat degra-

dation or loss. In the context of the Madeira and Selvagens 

archipelagos, the introduction of mammals is in many ways 

linked with predation and habitat degradation. It is often no-

ted that predators such as cats, rats and mice, and brow-

sing animals such as goats and rabbits, have caused some 

of the worst problems to island ecosystems. Most of the 

introduced species of vertebrates present in the archipela-

gos of Madeira and Selvagens are listed in the “100 worst 

invasive species of the world” (Lowe et al. 2001).

Bearing this in mind, the authorities have implemented, 

since the early nineties, a longterm programme for the res-

toration of many different terrestrial habitats in these ar-

chipelagos. Since then rabbits have been eradicated from 

Desertas and Selvagens, mice from the Selvagens and go-

ats from the laurel forest of Madeira. At present, there is an 

ongoing project that will hopefully lead to the eradication 

of these three above -mentioned animals from the island of 

Bugio (Desertas). It is believed that this programme, toge-

ther with other transversal measures, will strongly contribu-

te to the safeguarding of the rich biodiversity of the Madeira 

and the Selvagens archipelagos. 

7. Acknowledgements

We wish to thank Paulo Sousa who gave valuable infor-

mation about the presence of Actinopterygii on Madeira. 

sempenhado igualmente um papel negativo na conservação 

de pelo menos uma espécie de morcego, Tadarida teniotis. 

Existem pelo menos três causas relacionadas com a ac-

ção do Homem para a redução das espécies de vertebrados 

em ilhas, e as três aplicam -se às ilhas da Madeira e Selva-

gens: 1) a predação, 2) a introdução de espécies que não são 

nativas e 3) a degradação ou perda de habitat. Na Madeira 

e Selvagens, a introdução de mamíferos está relacionada, 

em muitos aspectos, com a predação e a degradação do 

habitat. Acredita -se que os vertebrados predadores, como 

os gatos, as ratazanas e os ratos, e os herbívoros, como as 

cabras e os coelhos, causaram os piores problemas ecoló-

gicos nestes ecossistemas insulares. Na verdade, a maior 

parte das espécies de vertebrados introduzidas na Madeira 

e selvagens estão incluídas na listagem das “100 espécies 

mais invasivas do mundo” (Lowe et al. 2001).

Tendo isto em conta, os decisores políticos da Madeira 

implementaram, desde o início dos anos 90, um programa 

a longo termo para a restauração de muitos habitats terres-

tres dos arquipélagos da Madeira e Selvagens. Desde en-

tão, algumas espécies de vertebrados foram erradicadas, 

tais como os coelhos das Desertas e Selvagens, os ratos 

das Selvagens e as cabras da floresta Laurissilva da Ma-

deira. Está actualmente a ser desenvolvido um subprojecto 

que levará também à erradicação destes vertebrados da 

ilha do Bugio, nas Desertas. Acredita -se que este programa, 

juntamente com outras medidas transversais, irá contribuir 

grandemente para a salvaguarda da grande biodiversidade 

existente nos arquipélagos da Madeira e Selvagens.
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Based on XIX and XX century references of captured 

specimens (Bowdich 1825; Dobson 1878; Barret -Hamilton 

1906), biogeographical notes (Sarmento 1948; Pereira 

1956) and bibliographic reviews (Mathias 1988; Baez 1993), 
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naeus, 1758), Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814); Hypsu-

go savii (Bonaparte, 1837); Pipistrellus maderensis (Dobson, 

1878) and Nyctalus leisleri verrucosus (Kuhl, 1817). Howe-

ver, recent work developed by me between 2001 and 2006 

shows that currently, there are some differences in number 

and species present:

VESPERTILIONIDAE

Four species of vespertilionid bats have been reported 

to Madeira. However, field work carried out between 2001 

and 2006, which included mist -net captures, roost pros-

pection and analysis of echolocation recordings confir-

med the presence only of Pipistrellus maderensis, Nyctalus 

leisleri verrucosus and Plecotus austriacus (Fischer, 1829), 

while Hypsugo savii was not found based on either of the 

methods used (Teixeira & Jesus 2008). Additionally, except 

for Hypsugo savii, all other Vespertilionidae species were 

captured or collected and preserved in Museums and in the 

Department of Biology of Madeira University (see below). 

Thus, although this species is included in the list, since it 

was referred in the XIX century, I consider the presence of 

H. savii on Madeira Island very doubtful, since no reliable 

record of past or present presence exists.

The references to Plecotus auritus in literature as part of 

the Madeira Chiropterofauna, are due to the fact that Ple-
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CHIROPTERA
Sérgio Teixeira
Av. Luís de Camões, Bl. 5, 4. º D. 9000 -168 Funchal, Madeira, 

Portugal.

Baseado em referências de especímenes capturados 

nos séculos XIX e XX (Bowdich 1825; Dobson 1878; Barret-

-Hamilton 1906), notas biogeográficas (Sarmento 1948; 

Pereira 1956) e revisões bibliográficas (Mathias 1988; Baez 

1993), estavam referenciados para a quiropterofauna do 

arquipélago da Madeira: Plecotus auritus (Linnaeus, 1758), 

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814); Hypsugo savii (Bona-

parte, 1837); Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878) e Nyc-

talus leisleri verrucosus (Kuhl, 1817). Contudo, em resultado 

dos trabalhos desenvolvidos por mim entre 2001 e 2006, 

concluo que existem algumas diferenças, tanto em relação 

às espécies presentes como ao seu número:

VESPERTILIONIDAE

Na Madeira estão assinadas 4 espécies da família Ves-

pertilionidae. Contudo, trabalho realizado entre 2001 e 

2006, que incluiu capturas com redes estáticas e dinâ-

micas, prospecção de abrigos e análise de gravações de 

sinais acústicos de ecolocação, confirmaram a presença 

de Pipistrellus maderensis, Nyctalus leisleri verrucosus e 

Plecotus austriacus (Fischer, 1829), enquanto Hypsugo sa-

vii não foi registado em qualquer dos métodos de estudo 

usados (Teixeira & Jesus 2008). Adicionalmente, à excep-

ção de Hypsugo savii, todas as outras espécies de Vesper-

tilionidae foram capturadas e preservadas em museus e no 

Departamento de Biologia da Universidade da Madeira (ver 

abaixo). Então, apesar de H. savii estar incluída na lista de 

quirópteros, visto que foi referenciada no século XIX, con-

sidero muito duvidosa a presença desta espécie na ilha da 

Madeira, dado que não existe nenhum registo fiável da sua 

presença passada ou presente no arquipélago.

As referências a Plecotus auritus como espécie integran-

te da quiropterofauna do arquipélago da Madeira devem -se 

ao facto de que os morcegos da espécie Plecotus austria-
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fore 1960, the Madeira Grey long -eared bats were included 

in the Iberian subspecies of Brown long -eared bats P. au-

ritus hispanicus described by Bauer in 1956 (Spitzenberger 

2006). Currently, it is confirmed that long -eared bats from 

Madeira belong to the species P. austriacus (Teixeira & Je-

sus 2008).

Furthermore, the number of vespertilionid species on 

Madeira could be higher than thought, since some cap-

tured specimens of P. maderensis by Dr. Sérgio Teixeira 

and Dr. David Teixeira, show intermediate characteristics 

between this species and P. kuhlii (Kuhl, 1819). Some ani-

mals had a white border line between the foot junction 

of patagium and the 5th or 4th finger, while others had a 

yellowish colour of distal half of fur. This raises questions 

about the presence of the latter species in Madeira. If 

so, P. maderensis and P. kuhlii may hybridise, similar to 

what was observed by Pestano et al. (2003) in the Canary 

Islands.

Vespertilionidae specimens captured in Madeira include:

Pipistrellus maderensis: 
Two specimens preserved, including Holotype, in the Bri-

tish Museum (Dobson 1878). 

One specimen preserved in Museu Municipal do Fun-

chal. 

Forty live specimens captured by Teixeira, S. and Teixei-

ra, D. (2004), later released + 2 preserved in Department 

of Biology, University of Madeira captured by Teixeira, S. 

(2004).

Nyctalus leisleri verrucosus:
One specimen in the British Museum (Bowdich 1825)

One specimen preserved in the NHM London (Barret-

-Hamilton 1906)

Seven skulls (Palmeirim 1991) 

Six live animals captured by Teixeira (2004), later rele-

ased.

Plecotus austriacus:
One specimen preserved in the Botanical Garden Mu-

seum, on Funchal.

Two live specimens captured by Teixeira (2004), later re-

leased. 

Three specimens preserved in Zoologisches Museum 

Berlin (Spitezenberger 2006).

1 specimen found dead by Camacho, M. preserved in 

Coll. S. Teixeira (2007).

MOLOSSIDAE

The only Palaearctic species of this family, the European 

free -tailed bat Tadarida teniotis is referenced for Madeira 

Island. However, the specimen preserved in the British Mu-

cus eram considerados uma subespécie de Plecotus auritus 

antes de Bauer (1960) mostrar que eram de facto espécies 

distintas. Antes de 1960, os morcegos -orelhudos -cinzentos 

da Madeira estavam incluídos na subespécie Ibérica de 

morcegos -orelhudos -castanhos P. auritus hispanicus des-

crita por Bauer em 1956 (Spitzenberger 2006). Actualmente, 

está confirmado que os morcegos -orelhudos da Madeira 

pertencem à espécie P. austriacus (Teixeira & Jesus 2008).

Para mais, o número de espécies da família Vespertilio-

nidae na Madeira poderá ser maior, visto que alguns dos 

exemplares de P. maderensis capturados pelo Dr. Sérgio 

Teixeira e pelo Dr. David Teixeira possuíam características 

intermédias entre esta espécie e P. kuhlii (Kuhl, 1819). Al-

guns espécimes possuíam margem branca no patágio en-

tre a junção do pé e o 5. º ou 4. º dedo, enquanto outros 

possuíam a metade distal do pêlo de cor amarela. Isto le-

vanta questões sobre a presença desta última espécie na 

Madeira. Assim sendo, poderá ocorrer hibridação entre P. 

maderensis e P. kuhlii, similarmente ao observado por Pes-

tano et al. (2003) nas ilhas Canárias.

Espécimes de Vespertilionidae capturados na Madeira:

Pipistrellus maderensis: 
Dois especímenes conservados, incluindo Holótipo, no 

British Museum (Dobson 1878). 

Um espécimen conservado no Museu Municipal do Fun-

chal. 

Quarenta especímenes capturados por Teixeira, S. e Tei-

xeira, D. (2004), posteriormente libertados mais dois con-

servados no Departmento de Biologia, Universidade da 

Madeira, capturados por Teixeira, S. (2004).

Nyctalus leisleri verrucosus:
Um espécimen no British Museum (Bowdich 1825)

Um espécimen conservado no NHM London (Barret-

-Hamilton 1906)

Sete crânios (Palmeirim 1991) 

Seis especímenes capturados por Teixeira, S. (2004) e 

posteriormente libertados 

Plecotus austriacus:
Um espécimen conservado no Museu do Jardim Botâ-

nico, no Funchal.

Dois especímenes capturados por Teixeira, S. (2004) e 

posteriormente libertados. 

Três especímenes conservados no Zoologisches Mu-

seum Berlin (Spitezenberger 2006).

Um espécimen encontrado morto por Camacho, M., 

conservado na Coll. S. Teixeira (2007).

MOLOSSIDAE

A única espécie paleártica desta família, o morcego-

-rabudo Europeu Tadarida teniotis, está referenciada para 

a ilha da Madeira. Contudo, o exemplar conservado no 
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seum referred by Dobson in 1878, is the only reference of 

this species in Madeira. Although the presence of Tadarida 

teniotis is easily revealed – its echolocation calls are conspi-

cuous and even audible to the unaided ear (Russo & Jones 

2002) – this species was never observed on the island by 

any of the methods used. This might indicate that European 

free -tailed bats in Madeira are very rare or have gone extinct 

between the XIX and XXI centuries.

Molossid specimens captured in Madeira include:

Tadarida teniotis: 
 One specimen preserved in the British Museum (Dob-

son, 1878). 

Before the arrival of the first settlers to the archipelago of 

Madeira, the only extant terrestrial reptiles in these islands 

British Museum, referido por Dobson em 1878, é a única 

referência desta espécie para a Madeira. Apesar da pre-

sença de Tadarida teniotis ser facilmente detectada – as 

suas chamadas de ecolocação são conspícuas e mesmo 

audíveis ao ouvido humano (Russo & Jones, 2002) – esta 

espécie nunca foi observada na ilha com qualquer dos mé-

todos de estudo usados. Este facto poderá indicar que os 

morcegos -rabudos na Madeira são extremamente raros ou 

extinguiram -se entre os séculos XIX e XXI.

Especímenes de Molossidae capturados na Madeira:

Tadarida teniotis: 
Um espécimen conservado no British Museum (Dobson, 

1878). 
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Antes da chegada dos portugueses ao arquipélago da 

Madeira, a fauna reptiliana destas ilhas resumia -se a duas 
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were Teira dugesii, in all of the archipelago, and Tarentola 

bischoffi, on the Selvagens islands.

Some taxonomic discussion remains regarding the lacer-

tid that inhabits the Madeira archipelago. Since its descrip-

tion by Milne -Edwards in 1829, the species has been assig-

ned to different genera such as Podarcis, Lacerta and Teira. 

We decided to use the name Teira due to recent revisions 

on the lacertids (Arnold et al. 2007).

In 1989 Bischoff and co -authors, based on electrophore-

tic and morphological data, published a paper where three 

subspecies of T. dugesii were suggested: Teira dugesii jo-

geri for Porto Santo populations; Teira dugesii selvagensis 

for Selvagens islands populations; and Teira dugesii dugesii 

for the rest of the populations inhabiting the Madeira and 

Desertas islands.

More recently, based on mtDNA sequences, Brehm et 

al. (2003) suggested the maintenance of these subspecies, 

and the re -consideration of Teira dugesii mauli, for Desertas 

Islands’ populations – this subspecies was originally descri-

bed by Mertens in 1938, as a smaller and darker form with 

more scales.

Joger first described Tarentola bischoffi, which inhabits 

the Selvagens Islands, in 1984, based essentially on mor-

phological characters. However, relatively recent papers, 

based on mtDNA and nuclear DNA sequences, revealed 

a low level of divergence between Tarentola bischoffi and 

Tarentola boettgeri, suggesting the subspecific level of the 

gecko of Selvagens islands, Tarentola boettgeri bischoffi 

(Nogales et al. 1998; Carranza et al. 2002). 

Two species where introduced in the Madeira archipela-

go: Tarentola mauritanica and Hemidactylus mabouia. The 

first probably originated from the Iberian Peninsula, and 

was introduced first in Madeira Island, and later in Porto 

Santo Island (Jesus et al. 2008). On Madeira Island Taren-

tola mauritanica occupies an area centred around Caniço, 

probably the location where the successful introduction 

occurred (Báez & Biscoito 1993). Nowadays, this species 

is spreading quickly, and can be found in places like Mon-

tanha (Eastern part of Funchal). The second species men-

tioned was probably introduced from Africa, and individuals 

were caught essentially in the centre of Funchal (Jesus et 

al. 2002).

espécies, ou seja, Teira dugesii, em todo o arquipélago, e 

Tarentola bischoffi, apenas nas ilhas Selvagens.

A taxonomia do único lacertídeo que habita o arquipé-

lago da Madeira tem sido alvo de discussão. Desde a sua 

descrição, realizada por Milne -Edwards em 1826, a espécie 

teve três nomes genéricos diferentes, como Teira, Podar-

cis e Lacerta. Decidimo -nos pela utilização do nome Teira, 

devido às recomendações de recentes revisões da família 

Lacertidae (Arnold et al. 2007).

Em 1989, Bischoff e co -autores, baseando -se em dados 

morfológicos e electroforéticos, publicaram um artigo no 

qual sugeriam a criação de três subespécies de T. dugesii: 

Teira dugesii jogeri, para as populações do Porto Santo; 

Teira dugesii selvagensis, para as populações das Selva-

gens; e Teira dugesii dugesii, para as restantes populações 

da espécie.

Mais recentemente, baseado em sequências de ADN 

mitocondrial, Brehm et al. (2003) sugeriram a manutenção 

das três subespécies e a reconsideração da subespécie 

das Ilhas Desertas Teira dugesii mauli – esta subespécie foi 

originalmente descrita por Mertens em 1938, e, nessa des-

crição, o pequeno tamanho, o ser mais escura e o possuir 

mais escamas foram particularidades atribuídas e distinti-

vas desta subespécie.

A osga das Selvagens, Tarentola bischoffi, foi descrita 

como espécie por Joger, em 1984, baseando -se essen-

cialmente em caracteres morfológicos. Contudo, artigos 

recentes, baseados em sequências de ADN mitocondrial 

e nuclear, revelaram baixa divergência genética entre Ta-

rentola bischoffi e Tarentola boettgeri, sugerindo o estatuto 

subespecífico da osga das Selvagens, Tarentola boettgeri 

bischoffi (Nogales et al., 1998; Carranza et al. 2002). 

Duas espécies de osgas foram introduzidas no arquipé-

lago: Tarentola mauritanica e Hemidactylus mabouia. Com 

origem provável na Península Ibérica, Tarentola mauritanica 

terá sido introduzida pela primeira vez na Ilha da Madeira, 

seguindo -se a Ilha do Porto Santo (Jesus et al. 2008). Na 

Ilha da Madeira ocupa uma área centrada na freguesia do 

Caniço, provavelmente a localidade onde ocorreu a introdu-

ção com sucesso (Báez & Biscoito 1993). Actualmente está 

a expandir -se rapidamente, sendo já observada em áreas 

como a Montanha (Parte oriental da cidade do Funchal). He-

midactulus mabouia foi provavelmente introduzida a partir 

de África. Os indivíduos desta espécie foram essencialmen-

te capturados no centro do Funchal (Jesus et al. 2002).
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Most of the species and subspecies considered in this 

list are based on earlier descriptions, made on the basis of 

morphological characters. There are a lot of genetic studies 

carried out recently (e.g. Marrero et. al. 2007; Illera et al. 

2007; Zino et al. 2008) and others that are ongoing (e.g. the 

comparison between the Pterodroma feae populations of 

Desertas and Cape Verde), but a lot more effort should be 

put into clarifying the taxonomic position of the bird species 

of Madeira and Selvagens. It is believed that these studies 

would substantially change the taxonomic position of many 

of the taxa presented in this list. 
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A lista de espécies aqui apresentada é fundamental-

mente baseada em descrições não muito recentes, resul-

tantes da análise comparativa de caracteres morfológicos. 

Existem alguns trabalhos baseados em estudos genéticos 

efectuados recentemente (e.g. Marrero et. al. 2007; Illera et 

al. 2007; Zino et al. 2008) e outros em curso (por exemplo, 

a comparação genética e morfológica das populações de 

Pterodroma feae das Desertas e de Cabo Verde), mas um 

esforço consideravelmente maior deveria ser posto no sen-

tido de clarificar a posição taxonómica das aves da Madeira 

e das Selvagens. É provável que o desenvolvimento destes 

novos estudos traga alterações substanciais no estatuto 

taxonómico de muitos dos taxa apresentados nesta lista. 
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