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ABSTRACT. Recoveries in Brazil of peregrine falcons (Falco peregrinus) banded in North America between 1967 and
2001. The migratory Falco peregrinus is one of the most widely distributed bird species. Influenced by their high sensitivity
to contaminants and the dependence of different habitats in migration, some populations were almost extinct. Despite well
studied in many countries, the peregrine falcon migration to Brazil continues unclear. This study analyzed the data of 59
individuals banded in North America and recaptured in Brazil between 1967 and 2001. The recoveries data were obtained
from CEMAVE and from the Bird Banding Laboratory (USGS - EUA). Most of the peregrine falcons were banded in the
states of Texas, Alaska and Virginia. More than fifty percent of these individuals were recaptured in southern Brazilian
states; mainly in São Paulo, Paraná and Rio Grande do Sul. Recaptures were generally near the coast, close to large rivers,
in open habitats and cities. Most of individuals was recaptured last than a year after banding. The cartographic distances,
between banding and recovering sites varied between 4114 and 14609 km. The data were separated in two aggregations
when relating latitude and chronological order of banding, suggesting that two distinct geographical and reproductive
populations migrate to Brazil. However, it is not possible to distinguish these populations by recaptures localities. The
importance of Brazil as wintering site for Falco peregrinus needs to be considered in the conservation plans of this species.
KEY WORDS. Peregrine falcon, migration, band, distribution, United States, Brazil.
RESUMO. Recuperações no Brasil de Falcões-peregrinos (Falco peregrinus) anilhados na América do Norte entre 1967 e 2001.
O falcão-peregrino Falco peregrinus é uma das aves com maiores áreas de ocorrência, porém algumas populações foram quase
extintas devido a alta sensibilidade e dependência de diferentes ambientes em suas migrações. Apesar desta espécie ser uma
das mais estudadas do mundo, ainda pouco se sabe sobre as populações que migram para o Brasil. Neste trabalho foram
analisados os dados de marcação e recuperação entre 1967 e 2001 de 59 indivíduos de Falco peregrinus, disponibilizados pelo
CEMAVE e pelo Bird Banding Laboratory (EUA). A maioria dos falcões – peregrinos foi anilhada nos estados de Texas,
Alaska e Virginia e foram recuperados principalmente nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, geralmente
próximos à costa, grandes rios, ambientes abertos (como cerrados, campos gerais e campos sulinos) e cidades. A maioria
dos indivíduos foi capturada em menos de um ano após sua marcação. As distâncias cartográficas em linha reta entre os
pontos de anilhamento e recuperação variaram entre 4.114 e 14.609 km. Quando se relaciona as latitudes e o período de
marcação dos jovens, os dados ficam dispostos em dois agregados separados, sugerindo que ao menos duas populações
geográficas e reprodutivas migram para o Brasil. No entanto, não é possível distinguir estas populações através de seus
pontos de recuperação. A importância do Brasil como área de invernada de Falco peregrinus deve ser considerada nos planos
de manejo e conservação da espécie.
Palavras-chave. falcão – peregrino, migrações, anilhas, distribuição, Estados Unidos, Brasil.

INTRODUÇÃO
O falcão – peregrino Falco peregrinus é uma das aves
com maior distribuição e uma das mais estudadas no mundo
com mais de 2000 trabalhos publicados (White et al. 2002). Este
Falconiforme migratório mede entre 34 e 50 cm e pesa entre
500 e 1500 g. Esta grande variação de medidas está relacionada
ao dimorfismo sexual, onde as fêmeas são até 20% maiores
que os machos. Falco peregrinus pode alimentar-se de uma
grande variedade de presas incluindo aves, morcegos, pequenos
mamíferos e ocasionalmente peixes e insetos (Risebrough et
al. 1990, Sick 1997, Silva-e-Silva 1997). Apesar de passar por
vários tipos de ambientes em seus movimentos migratórios, este
falcão nidifica em regiões exclusivas.
A ocorrência em regiões específicas de nidificação
é uma das características que distingue as 19 subespécies
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e/ou populações de Falco peregrinus (White et al. 1994).
Nas Américas, este falcão é agrupado atualmente em quatro
subespécies: Falco peregrinus tundrius, que nidifica nas
tundras do Ártico, do Alaska até a Groenlândia; F. p. anatum,
que se reproduz do sul da América do Norte ao norte do México
(exceto na costa noroeste do Pacifico); F. p. palei, que nidifica
na costa oeste da América do Norte a oeste do Alaska; e F. p.
cassini, que se reproduz a oeste da América do Sul (Equador,
Bolívia, norte da Argentina e sul do Chile) (White et al. 2002).
As outras subespécies que se distribuem fora das Américas
podem ocorrer tanto pontualmente (i.e. F. p. japonensis ocorre
apenas no Japão, F. p. furuitii na Ilha do Vulcão e Bonin, e F. p.
madens apenas na Ilha Cabo Verde) como em grandes áreas (i.e.
F. p. calidus e F. p. peregrinus distribuídos nas regiões norte da
Europa e Ásia) (White et al. 2002).
Por conseqüência destas distribuições, as subespécies
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e/ou populações têm diferentes épocas reprodutivas e migram
em diferentes períodos, podendo realizar migrações de até mais
de 14.000 km, fazendo paradas em vários tipos de ambientes
(Albuquerque 1978, Kerlinger et al. 1983, White et al. 2002).
Alguns estudos classificam os movimentos migratórios desta
espécie como em “saltos–de–sapo” (“leap–frog”), padrão
observado quando as populações nidificantes nas tundras
do extremo norte se movem mais longe ao sul chegando à
Argentina e Chile; e as populações que se reproduzem mais ao
sul viajam menores distâncias (Schmutz et al. 1991, McGrady
et al. 2002). Apesar de geralmente se reproduzir nas regiões
temperadas e migrar, o falcão-peregrino pode ser considerado
como residente entre o centro e sul dos EUA, México e América
Central (i.e. Cuba, República Dominicana e Nicarágua).
A subespécie Falco peregrinus anatum foi seriamente
ameaçada nos EUA entre 1950 e 1970, devido ao uso de pesticidas
organoclorados que se acumulam ao longo da cadeia trófica e
interferem na calcificação dos ovos (Hickey 1969, Barclay
& Cade 1983, Sick 1997). As subespécies F. p. anatum e F. p.
peregrinus entraram na lista de espécies ameaçadas em 1972,
porém com um massivo trabalho de proteção e reintrodução a
maioria das populações não são mais consideradas como em
risco de extinção (White et al. 2002). Mesmo assim, é evidente
sua grande vulnerabilidade devido à contaminação química,
dependência de vários ambientes, caça e ainda ao contágio de
doenças infecciosas como vírus da influenza H7N3 (Manvell
et al. 2000). Esta vulnerabilidade deixa clara a importância dos
estudos sobre a espécie em todos os locais de sua distribuição,
incluindo sítios de invernada.
Apesar de muita informação estar sendo levantada
sobre a migração de Falco peregrinus no mundo, ainda pouco se
sabe sobre os indivíduos que passam o período de invernada no
Brasil. A maioria dos estudos no país comenta sobre a presença
desta espécie em localidades brasileiras, descrevendo alguns
aspectos de sua ecologia (i.e. Albuquerque 1978, 1982, Stotz et
al. 1992, Sick 1961, 1997, Silva-e-Silva 1996, 1997, Stratube
& Urben-Filho 2005). Os trabalhos de Sick (1997) e Silva-eSilva (1996) descreveram as ocorrências de falcões – peregrinos
anilhados na América do Norte, mas não relacionaram tempo
ou distância das recuperações no Brasil com suas respectivas
marcações no exterior. Este estudo descreve as principais
localizações geográficas de marcação e recuperação dos falcões
– peregrinos anilhados na América do Norte e recuperados no
Brasil entre 1967 e 2001 e relaciona o tempo e a distância das
marcações e recuperações desta espécie.

MÉTODOS
Neste estudo foram analisados os dados de marcação
e recuperação de Falco peregrinus entre 1967 e 2001. Os dados
analisados foram disponibilizados pelo Centro Nacional de
Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE)
e pelo Bird Banding Laboratory (U.S. Geological Survey,
Biological Resources Division).
Estes dados foram organizados em planilhas
contendo as seguintes informações: número da anilha, data
de marcação, local de marcação (Estado América do Norte,
latitude e longitude), sexo, idade, data de recuperação, local
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de recuperação (Estado Brasil, latitude e longitude) e como
foi obtido. O número de dias entre marcação e recuperação foi
calculado considerando um ano de 360 dias e meses de 30 dias.
Foram calculadas as distâncias cartográficas entre os pontos
georeferenciados e entre estes e características geográficas (i.e.
rios, costa) através do software Track Maker Pro 3.5.
A relação entre as distâncias percorridas e o tempo
(números de dias) decorrido entre anilhamento e recaptura
foi analisada utilizando o teste não-paramétrico de Spearman,
pois os dados não apresentam uma distribuição normal. Este
mesmo teste foi utilizado para analisar a relação entre a
ordem cronológica de anilhamento (desconsiderando o ano) e
a distância percorrida até o ponto de recaptura. As diferenças
entre as medianas das distâncias percorridas pelos indivíduos
anilhados no início e no final da estação reprodutiva (apenas
dados de jovens e ninhegos) foram testadas com o teste nãoparamétrico de Mann-Whitney.

RESULTADOS
No Brasil foram registradas 62 recuperações de 59
indivíduos anilhados de Falco peregrinus entre 1967 e 2001.
Foram anilhados na América do Norte e capturados no Brasil 15
fêmeas, 21 machos e 23 falcões – peregrinos não sexados, sendo
a maioria (93%) marcada e recuperada (49,1%) com menos de
um ano de idade. No Brasil, 13 destas aves foram capturadas
através de tiro, 12 foram encontradas mortas, seis capturadas
a mão, seis indivíduos foram capturados feridos, outros quatro
foram somente informados os números das anilhas e as 18
restantes não tinham informações disponíveis.
Os falcões – peregrinos recuperados no Brasil foram
marcados em 14 estados na América do Norte, sendo 33
indivíduos nos EUA (incluindo 13 no Alaska) e 26 no Canadá.
A maioria destes foi anilhada no Alaska (n = 13), Texas (11),
e Virginia (7) (Figura 1). No Canadá os indivíduos foram
anilhados principalmente em Alberta (5), Yukon Territory (2)
e Ontário (2) (Figura 1). Estes indivíduos foram marcados
entre abril e outubro, principalmente nos meses de outubro
(38,6%) e julho (33,3%). Todos os falcões – peregrinos jovens
anilhados mais ao sul (EUA), foram marcados com idades
superiores aos do extremo norte (Alaska e Canadá), onde todos
foram anilhados ainda quando não podiam voar. Em 1990,
houve a maior incidência de marcação de indivíduos que foram
posteriormente capturados no Brasil, totalizando seis indivíduos
(Tabela I). As marcações foram realizadas principalmente
próximas de grandes cursos de água, sendo que 23 indivíduos
foram anilhados a menos de 200 km do mar e seis próximos a
grandes rios ou lagos.
Os falcões – peregrinos foram recuperados no Brasil
em 16 estados, principalmente em São Paulo (n = 16), Paraná
(10) e Rio Grande do Sul (7). Se ainda forem incluídos os
estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina (cada um com um
registro), totalizam 56,1% das recuperações nos estados do Sul
e Sudeste do país. Os outros registros foram em sete estados no
Nordeste (Pernambuco – 3, Bahia – 3, Piauí – 2, Ceará – 2, Rio
Grande do Norte – 2, Alagoas – 2 e Sergipe – 1), três estados no
Norte (Amazonas – 5, Pará – 5 e Amapá – 1) e um no Centro
Oeste (Mato Grosso do Sul – 1) (Figura 1). As capturas foram
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Figura 1. Mapa da América do Norte (A) com os pontos de marcação (triângulos) e mapa do Brasil (B) com os pontos de recuperação
(círculos) de Falco peregrinus entre 1967 e 2001.
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Tabela I. Relação das marcações e recuperações de Falco peregrinus entre 1967 e 2001. Anilha = número da anilha. S_I = sexo
e idade; J1 = Jovem incapaz de voar, J2 = Jovem com menos de um ano, M = macho > 2 anos; F = fêmea > 2 anos. Dt_M =
data de marcação, E_M = Estado onde as aves foram marcadas; AB= Alberta, AK = Alaska, FL = Florida, GA = Georgia, MB
= Manitoba, MD = Maryland, NF = Newfoundland, NJ = New Jersey, ON = Ontário PQ = Quebec, SK = Saskatchewan, TX
= Texas, VA = Virginia, YT = Yukon Territory. Coord M = Coordenadas de marcação; lat = latitude, long = longitude. Ob =
obtido; C = capturado à mão, F = encontrada ferida M = encontrado morto, N = apenas número da anilha, T = tiro. Dt_R = data
de recuperação. E_R = Estado de Recuperação; AL = Alagoas, AM = Amazonas, BA = Bahia, MS = Mato Grosso do Sul, PA =
Pará, RJ = Rio de Janeiro, RS = Rio Grande do Sul, SC = Santa Catarina, SP = São Paulo, SE = Sergipe, PE = Pernambuco, PI =
Piauí, PR = Paraná, RN = Rio Grande do Norte. Coord R = Coordenadas de recuperação; lat = latitude, long = longitude. Dias =
número de dias entre marcação e recuperação. Dist = Distância Cartográfica em linha reta entre o ponto de marcação e recuperação.
Números de anilhas em negrito representam indivíduos que foram capturados mais de uma vez.
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Tabela I. Continuação.

principalmente no verão do hemisfério sul, entre os meses de
janeiro e dezembro (47,3% das recuperações).
Os registros de Falco peregrinus no Brasil foram
realizados principalmente no interior dos estados de São Paulo,
Paraná e Rio Grande do Sul, totalizando 25 registros nas áreas
de vegetação aberta de cerrado, campos gerais ou campos
sulinos. Foram também recuperados 23 indivíduos próximos
ao mar, desde a costa do Nordeste até o extremo sul do país, e
dez na região amazônica próximas a grandes rios como o Rio
Amazonas (n = 6), Purus (1), Negro (1), Madeira (1) e Tocantins
(1).
A maioria dos indivíduos registrados (49,1%)
levou menos de um ano (360 dias) para ser recuperado.
Ornithologia 2 (2):72-80, dezembro 2007

Aproximadamente 36,4% levaram entre um e cinco anos; e o
restante 14,5%, mais de cinco anos. Os extremos variaram entre
34 e 4.176 dias. O falcão-peregrino que levou 34 dias para ser
recuperado foi marcado no Texas e registrado no Rio Grande
do Sul após este período. O indivíduo que permaneceu mais
tempo entre sua marcação e captura foi marcado em 12/6/1984
em Alberta no Canadá e capturado em 18/1/1996 no estado do
Mato Grosso do Sul, 11 anos e sete meses após ter sido marcado
(Tabela I).
As medianas das latitudes de recuperação dos
indivíduos anilhados no Canadá e Alaska não foram
estatisticamente diferentes das medianas de recuperação dos
anilhados nos EUA (Mann–Whitney: U = 279,5 / U’ = 446,5; p
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= 0,153). A correlação entre a latitude de marcação e a latitude
de recuperação dos indivíduos jovens não foi considerada
significativa, apesar da pequena probabilidade (Spearman: r
= 0,27; p = 0,052). Quando considerados apenas os machos
marcados esta correlação foi significativa (Spearman: r = 0,56;
p = 0,016), porém foi não significativa para as fêmeas e para os
indivíduos não sexados (Spearman, p > 0,5 para ambos).
Nas próximas análises não foram incluídos quatro
indivíduos, sendo dois destes recuperados mais de uma vez
e discutidos posteriormente. As distâncias cartográficas em
linha reta entre os pontos de anilhamento e recuperação
dos falcões – peregrinos variaram entre 4.114 e 14.609 km.
Registrando média de 8.697,8 km (desvio padrão = 2.816,9).
Não existe correlação significativa entre o número de dias,
correspondente ao intervalo entre marcação e captura, e as
distâncias cartográficas estimadas (Spearman: r = 0,09; p =
0,47). No entanto, a diferença entre as medianas das distâncias
cartográficas percorridas pelos indivíduos anilhados nos ninhos
(apenas jovens e ninhegos) entre junho-agosto e entre setembrooutubro foi estatisticamente significativa (Mann–Whitney: U =
58 / U’ = 586; p < 0,0001). Ou seja, os jovens anilhados em
junho e agosto viajaram distâncias significativamente maiores
(mediana = 11.949 km) que os anilhados em setembro e outubro
(mediana = 6976.6 km).
A distância cartográfica entre o ponto de marcação e
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recuperação não difere em relação aos sexos (Mann-Whitney,
U = 152, U’=154; p = 0,98), porém os machos têm maior
variação entre máxima e mínima distância percorrida (6.040 14.333) que as fêmeas (4.114 – 8.216). A ordem cronológica
da marcação de cada indivíduo, desconsiderando o ano, foi
negativamente correlacionada com a latitude de seu ponto de
marcação (Spearman: r = - 0,635; p < 0,0001), porém a análise
gráfica mostra que os pontos se distribuíram em dois agregados
separados distinguindo os indivíduos anilhados ao sul (EUA)
dos anilhados a Norte (Canadá e Alaska). É possível observar
o tempo diferenciado das estações reprodutivas de populações
separadas geograficamente (Figura 2). Estes resultados devem
ter uma relação direta às diferenças significativas das distâncias
percorridas pelas aves anilhadas em junho – agosto e setembro
– outubro.
Dois dos indivíduos registrados foram recuperados
mais de uma vez. Um destes foi anilhado no dia 7/10/1987 em
Maryland (próximo à cidade de Washington), foi capturado
no dia 31/12/1989 a cerca de 7.200 km de onde foi marcado,
na divisa de município de Alto Piquiri e Formosa no Paraná.
Este indivíduo foi novamente recuperado no dia 30/01/1990
em Quarto Centenário - PR, a 25 km do primeiro ponto de
captura. Por fim, este foi recuperado ferido no dia 09/02/1990,
no município de Toledo – PR, a 63 km do último local de
recuperação. O segundo indivíduo, criado em cativeiro e

Figura 2. Dispersão relacionando a latitude de marcação e a data de marcação (desconsiderando o ano) de indivíduos jovens de
Falco peregrinus entre 1967 e 2001.

Ornithologia 2 (2):72-80, dezembro 2007

L. A. M. Mestre

78

solto, foi marcado em Ontário no Canadá no dia 16/07/1990,
recuperado a 8.296 km entre Niterói e Rio de Janeiro – RJ no
dia 17/01/1991. Este indivíduo foi novamente avistado (em
liberdade) no litoral do município de Parnaíba – PI, a 2.219 km
de onde foi recuperado pela primeira vez.

DISCUSSÃO
Através dos resultados apresentados observase a importância do Brasil como área de invernada para as
populações de Falco peregrinus que nidificam na América
do Norte, incluindo leste dos EUA, Alaska e Canadá. Fica
também evidente a importância dos estados do Sul e Sudeste
do Brasil, onde foram obtidos a maior parte dos registros. Os
resultados deste estudo conferem com os dados apresentados
por Sick (1997) e Silva-e-Silva (1996). Sick (1997) relata
sobre 19 falcões – peregrinos anilhados na América do Norte
e recuperados no Brasil entre 1973 e 1985, listados no Centro
Americano de Anilhamento (atual BBL). Silva-e-Silva (1996)
citou 42 dos indivíduos anilhados na América do Norte até
1994, sendo que conferiram com dados analisados neste estudo.
Esta constatação reafirma a veracidade dos dados utilizados.
A alta porcentagem de falcões - peregrinos capturados
através de tiro e recuperados feridos, demonstra o que esta
espécie é ainda enfocada como potencial caça. Apesar dos
falcões fazerem parte da cultura de várias etnias, enfocados em
lendas, mitos ou utilizados na falcoaria desde 2000 anos aC, esta
ave ainda é vista como ameaça para muitos povos (White et al.
1994). Enderson (1975) observou que 31 dos falcões – peregrinos
marcados pelo atual BBL até 1974, foram recuperados por tiro,
armadilhas ou envenenados. O estudo de Schmutz et al. (1991)
também mostrou que dos 86 falcões – peregrinos recuperados
entre 1967 e 1980, 36 estavam mortos ou feridos. Estes dados,
apesar de não poderem ser comparados numericamente, são
indicadores indiretos de impacto para esta espécie. No entanto,
deve-se ponderar que existem poucos programas ou projetos de
captura de falconiformes e a recuperação por caça ou injúria
ainda é a forma mais comum de se ter acesso a anilha. Além
dessas ameaças, a vulnerabilidade destas aves ainda é agravada
pelas concentrações de resíduos químicos acumulados em suas
presas.
No período entre 1950 e 1970 foi registrado
apenas um falcão – peregrino anilhado na América do Norte,
recuperado no Brasil. Apesar de poucas evidências diretas e de
não possuir os dados referentes ao número total de indivíduos
anilhados nesses anos, este resultado pode estar relacionado ao
baixo sucesso reprodutivo e ao declínio das populações norteamericanas nestas décadas devido à contaminação por DDT
(Cade et al. 1968, White et al. 1994). O acúmulo de pesticida
em falcões – peregrinos foi observado desde a década de 1980
(Henny et al. 1982). Assim mesmo, as presas em potencial de
Falco peregrinus no Suriname, Peru, Equador e Costa Rica
ainda possuem altos níveis de resíduos organoclorados (Fyfe
et al. 1990). Apesar de esforços terem sido feitos para banir
a utilização de DDT nos locais de nidificação dos falcões –
peregrinos, o uso deste pesticida nos países de invernada ainda
põe em risco as populações destes predadores.
A taxa de mortalidade dos jovens de Falco peregrinus
Ornithologia 2 (2):72-80, dezembro 2007

foi estimada entre 40 e 50% durante o primeiro ano de vida
(Ratcliffe 1993, White et al. 2002). Neste estudo, a maioria
dos indivíduos registrados levou menos de um ano para ser
recuperado. Apesar da maioria destes indivíduos não ter
morrido por causas naturais, esta constatação demonstra que
a vulnerabilidade dos jovens pode também estar relacionada a
pouca agilidade ou experiência de fugir de possíveis ameaças.
Além disso, pode-se observar que esta inexperiência ainda
parece ser maior nos indivíduos criados em cativeiro e soltos,
pois algumas recuperações destes indivíduos foi à mão ou estes
permaneceram tão perto do observador que foi possível ler a
anilha com luneta (indivíduo 081681130). Por outro lado, Falco
peregrinus tem relativamente grande longevidade; o registro
deste estudo (11 anos e 7 meses), foi relativamente alto, ainda
que comparado aos maiores registros, com mais de 19 anos
(White et al. 2002).
A maioria dos falcões – peregrinos recuperados
no Brasil foi anilhado nos estados do Texas, Alaska, Virginia
e Alberta. Importante notar que estes indivíduos vieram de
regiões muito separadas geograficamente, demonstrando que
diferentes populações de Falco peregrinus vêm para o Brasil,
provavelmente, em proporções semelhantes. Pode-se ter esta
mesma sugestão observando que os picos de marcação dos
indivíduos foram em meses distanciados como julho e outubro;
evidenciando duas épocas de reprodução diferentes. Além
disso, estas diferentes populações geográficas e reprodutivas
também são separadas quando se relaciona as latitudes e o
período de marcação dos jovens (Figura 2). Estas conclusões
ainda coincidem com a observação de Silva-e-Silva (1996)
e Sick (1997) de que o país seja local de invernada pra duas
subespécies do falcão – peregrino: Falco peregrinus tundrius e
F. p. anatum.
Embora os registros retratem a presença de
diferentes populações de Falco peregrinus no Brasil, não é
possível distingui–las através de seus pontos de recuperação,
ou seja, os indivíduos anilhados em uma determinada região
Norte Americana não necessariamente migram para regiões
próximas no Brasil. Alguns trabalhos discutem que existe uma
relação entre o local de reprodução (marcação) e invernada
(recuperação) desta espécie de falcão, onde as populações que
se reproduzem no extremo norte migram maiores distâncias que
as populações nidificantes mais ao sul (teoria do “leap-frog”,
Schmutz et al. 1991, McGrady et al. 2002). Neste estudo
não foram observadas relações entre os locais de marcação e
recuperação, nem entre distâncias percorridas pelos indivíduos.
A mediana das latitudes de recuperação dos indivíduos
anilhados no Canadá e Alaska comparada aos anilhados nos
EUA não foi estatisticamente diferente, não coincidindo ao
observado por Schmutz et al. (1991). Além disso, os resultados
das correlações entre latitudes de marcação e captura de jovens e
fêmeas não foram significativos; e ainda que significativos para
os machos, mostraram uma tendência inversa ao proposto pela
teoria do “leap-frog”. Esta constatação também foi comentada
por outros autores que observaram que os falcões – peregrinos
de uma mesma área não necessariamente seguem a mesma rota
para sul e não necessariamente utilizam os mesmos locais de
invernada (Ganusevich et al., 2004). As recuperações de anilhas
em outros locais da América do Sul também não indicaram
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diferenças em áreas de invernada por subespécies (Ambrose
& Riddle, 1988 apud Silva-e-Silva, 1996). Sick (1997) ainda
levanta a hipótese de que as populações de F. p. anatum depois
de extintas e repovoadas por indivíduos de descendência
diversa, tiveram seu “instinto natural de migrar” prejudicado.
As suposições destes autores podem estar ligadas aos resultados
observados neste estudo.
Apesar das ocorrências no Brasil já terem sido bem
documentadas por outros autores (i.e. Stotz et al. 1992, Sick
1997, Silva-e-Silva 1996, 1997), ainda não foram publicadas
ocorrências desta espécie para dois estados apresentados
neste estudo como Ceará e Mato Grosso do Sul. Neste estudo,
os falcões – peregrinos foram mais registrados nos meses de
dezembro e janeiro, porém a presença desta espécie em quase
todo o país entre os meses de setembro a abril já havia sido
comentada por e Silva-e-Silva (1996) e Sick (1997).
Os diferentes indivíduos registrados no Brasil foram
principalmente marcados e recuperados próximos a grandes
corpos de água. Estas afinidades por áreas próximas ao mar e
grandes rios já foi sugerido por Enderson (1965), Risebrough
et al. (1990)
������ e Schmutz et al. (1991). Schmutz et al. (1991)
sugerem que os peregrinos do Noroeste do Canadá migram
sobre a costa Norte Americana no inverno boreal, porém não
observaram recuperações na costa Atlântica da América do Sul.
Além de áreas próximas ao mar e grandes rios, foram registrados
43,8% dos indivíduos em regiões de vegetação aberta como
cerrado, campos gerais e campos sulinos. A presença desta
espécie nestes ambientes de vegetação aberta e cidades também
foi citada por Albuquerque (1978), Risebrough et al. (1990) e
Silva-e-Silva (1996).
A importância do conhecimento dos ambientes de
invernada está diretamente ligada à conservação da espécie
como um todo, pois a maioria dos falcões peregrinos dos EUA
e todas as populações do Canadá e Alaska parecem migrar
(Schmutz, 1991). Embora os monitoramentos desde 1977
mostrem que algumas populações de F. peregrinus e de outros
Falconiformes (como Pandion haliaetus, Buteo platypterus
e Falco columbarius) aumentaram depois de 1990 (Hoffman
et al. 2003), ainda devem ser feitos importantes esforços
conservacionistas nos locais de nidificação e invernada destas
espécies. Para que a espécie Falco peregrinus não seja cada
vez mais ameaçada é necessário considerar suas características
específicas, sua grande área de ocorrência em diferentes
ambientes e sua alta vulnerabilidade à contaminação por
resíduos químicos. Considerações que devem ser feitas pra toda
a área de ocorrência desta espécie, não apenas incluídas nos
planos de conservação dos países onde nidifica como também
enfatizada nos países por onde passa em suas migrações.
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