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Sterna hirundo
Nome Comum: Garaja-comum

A nidificação desta espécie nos Açores foi registada nos primeiros por registos
histéricos, sendo mencionada por Fructuoso (1561) para maioria das ilhas do grupo
central e para Santa Maria.
A população dos Açores representa 4 % da população europeia
Distribuição
O Sterna hirundo encontra-se presente em todas as ilhas do arquipélago, sendo
mais abundante na ilha das Flores, Terceira, Graciosa, Faial e Santa Maria.
Protecção e Status
O

Garajau-comum

encontra-se

actualmente

protegida

pela

Directiva

Aves/Habitats Decreto-Lei n.º 140/99, incluída no Anexo A-I sujeita a medidas que
visam a sua protecção e do seu habitat, bem como pelo Anexo II da Convenção de
Berna Decreto-lei n.º 316/89. Está classificada no Livro Vermelho de Vertebrados de
Portugal como não ameaçada (SNPRCN, 1990).

Ecologia e Habitat
A espécie é uma migrante nidificadora durante o Verão e Inverna no Golfo da
Guiné, saindo dos Açores no final do verão princípio do Outono.
O Garajau comum forma colónias mono específicas e colónias mistas com o
Garajau-rosado. A maioria das suas colónias localiza-se em pequenos ilhéus ao longo da
costa, onde esta faz os seus ninhos sobre o solo, estando muito susceptíveis a qualquer
perturbação.
Alimenta-se no mar de pequenos peixes, associando-se muitas vezes aos
predadores marinhos como golfinhos e atuns, os quais facilitam a sua captura de
alimento, porque trazem o peixe para a superfície.
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Ameaças
As principais ameaças desta espécie relacionam-se com o local de nidificação,
uma vez que muitos destes localizam-se em zonas que forte pressão humana, como
zonas balneares.
A ecologia alimentar desta espécie também sofre pressões importantes,
verificando algum nível de competição com a pesca local, que devido ao
desenvolvimento recente desta actividade na região, tem aumentado a exploração dos
mesmos recursos alimentares da espécie (captura de peixes imaturos).
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Informação Ecológica
Tabela 3: Avaliação do estado de Conservação/Populacional Sterna hirundo.
Espécie

População

Conservação

Faial

Ilha

Caldeira e Capelinhos - SIC

SIC

Sterna hirundo

B

A

Faial

Caldeira e Capelinhos - ZPE

Sterna hirundo

B

A

Faial

Morro do Castelo Branco - SIC

Sterna hirundo

C

A

Flores

Zona Central - Morro Alto - SIC

Sterna hirundo

C

A

Graciosa

Ponta Branca - SIC

Sterna hirundo

B

A

Pico

Ponta da Ilha - SIC

Sterna hirundo

B

A

Pico

Ponta da Ilha - ZPE

Sterna hirundo

B

A

São Jorge

Costa Nordeste e Ponta do Topo - SIC

Sterna hirundo

B

A

São Jorge

Ponta dos Rosais - SIC

Sterna hirundo

B

A

Terceira

Costa das Quatro Ribeiras - SIC

Sterna hirundo

B

A

Observação: estas classificações são realizadas de acordo com as regras estabelecidas pela Comissão Europeia DG XI.D.2
* População: tamanho e densidade da população da espécie presente no sitio em relação à população do território nacional.
A: 100%≥ p> 15%
B: 15%≥ p > 2 %
C: 2%≥ p > 0%
D: População não significativa
* Conservação: grau de conservação das características do habitat que são importantes para a espécie em causa e com
possibilidades de recuperação.
A: Excelente conservação
B: Boa conservação
C: Conservação média ou reduzida

