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ABSTRACT. Band recovery analysis of Sterna hirundo in North America (1928 – 2005) and Brazil (1983 – 2005).
This study describes the geographic locations of banding and recapture of Common Terns Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)
banded in North America and recovered in Brazil during 1928 to 2005, and those banded in Brazil and recaptured during
1983 to 2005. The recovery data were obtained from the Centro Nacional de Pesquisa para Conservação de Aves Silvestres
and from the Bird Banding Laboratory (USA). Banding data were described and were analyzed the relation of marking and
recovery data, distance between sites, latitude of marking and recovery sites, birds’ age and the latitude of the recapture
site. A total of 1084 recaptures of S. hirundo were registered in this period. This amount included 952 recoveries of birds
banded in North America and recovered in Brazil, 85 individuals banded in Brazil and recovered in other countries and
47 banded and recovered in Brazil. Bulk of birds were banded in the states of New York, Massachusetts and Connecticut
in North America and recaptured the states of Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe and Pará in Brazil. Individuals were
recovered in Argentina, Uruguay, Guyana and Azores as well. The relation of age and southern latitude recovery was
confirmed, in which younger individuals tend to be more frequently recovered in the North Brazil. The knowledge of S.
hirundo migratory movements facilitates to clarify ecological aspects, including connections among populations of different
continents and their conservation.
KEY WORDS. Banding, bands recovery, birds migration.
RESUMO. Registro das migrações de trinta-réis-boreal Sterna hirundo: análise das recuperações de indivíduos marcados na
América do Norte (1928 – 2005) e Brasil (1983 – 2005). Este estudo descreve as localizações geográficas de anilhamento e
recuperação dos indivíduos de trinta-réis-boreal Sterna hirundo anilhados na América do Norte e recuperados no Brasil entre
1928 e 2005, e daqueles anilhados no Brasil e recuperados entre 1983 e 2005. Os dados de recuperações de anilhas foram
obtidos junto ao Centro Nacional de Pesquisa para Conservação de Aves Silvestres e ao Bird Banding Laboratory (EUA).
Foram descritos os registros e analisadas as relações entre tempo decorrido entre marcação e recuperação, distância entre
estes pontos, latitudes dos locais de anilhamento e recuperação, idade dos indivíduos e a latitude do local de recuperação.
Foram registradas 1.084 recapturas de S. hirundo entre 1928 e 2005. Deste total, 952 registros foram de indivíduos marcados
na América do Norte e recuperados no Brasil, 85 indivíduos marcados no Brasil e recuperados em outros países e 47
marcados e recuperados no Brasil. Os Estados de New York, Massachussetts e Connecticut, nos Estados Unidos e os
Estados de Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe e Pará, no Brasil destacam-se quanto ao número de recapturas. Também
foram recapturados indivíduos na Argentina, Uruguai, Guiana Francesa e Açores. As relações entre idade e latitude Sul
de recaptura foram confirmadas, nos quais os indivíduos mais jovens tendem a ser recuperados mais ao norte do Brasil
que os adultos. O conhecimento sobe os movimentos migratórios de S. hirundo ajuda a esclarecer questões ecológicas pouco
conhecidas, incluindo conexões entre populações de diferentes continentes, e está diretamente ligada à conservação da
espécie em sua área ocorrência.
PALAVRAS-CHAVE. Anilhamento, recuperações de anilhas, migrações de aves.

INTRODUÇÃO
O trinta-réis-boreal, Sterna hirundo (Linnaeus,
1758), reproduz-se nas regiões temperadas do Norte e passa o
período de invernada nos trópicos ou no Hemisfério Sul. Viajam
longas distâncias e ocorrem em grandes áreas, dependendo de
ambientes em vários países. O declínio de algumas populações
norte americanas, a dependência de atuações de diversos
governos para sua conservação integral e a pouca informação
existente sobre os movimentos na América do Sul evidenciam
a importância do levantamento de informações sobre migrações
desta espécie.
Sterna hirundo é uma espécie de ave marinha com

grande distribuição e hábitos relativamente generalistas.
São aves de tamanho mediano (±35 cm, ±120 gramas), com
asas estreitas e bico delgado, características que a reúne com
outras 43 espécies na Família Sternidae (Goshfeld & Burger
1996). Reproduzem-se principalmente entre abril e junho em
praias arenosas, dunas, ilhas rochosas e até em estuários e rios;
tanto na costa como no interior (Goshfeld & Burger 1996).
As populações que se reproduzem na Europa migram para o
Sul entre agosto e outubro passando o período de invernada
principalmente no sul e oeste da África (Goshfeld & Burger
1996). As nidificantes no leste da América do Norte migram pela
costa Atlântica, passando pelo Caribe, Guianas e invernando
principalmente no Brasil e Argentina (Hays et al. 1997). As
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populações que se reproduzem no oeste do Canadá movem-se
pela costa do Pacífico, pela América Central podendo chegar ao
sul do Peru (Houston 2000).
A população mundial do trinta-réis-boreal é
relativamente grande, estimada em até 500.000 pares, sendo
cerca de 35.000 pares no Leste da América do Norte (Goshfeld
& Burger 1996). No entanto, a combinação de coleta de ovos, a
caça e a exploração de penas resultaram em um massivo declínio
na maioria dos ninhos de trinta-réis-boreal na costa da América
do Norte e parte da Europa durante o fim do século XIX, e muitas
populações nidificantes foram totalmente eliminadas. Com
novas leis de proteção para aves migratórias no meio do século
XX algumas populações começaram a se recompor. Entretanto,
sua recomposição foi interrompida devido a perda de várias
colônias por degradação de habitat, contaminação por poluentes
(Becker et al. 1993, Thompson et al. 1993, Burger & Goshfeld
1991), predação de ninhos por espécies introduzidas e ocupação
de locais de nidificação por aves oportunistas como gaivotas
(Goshfeld & Burger 1996). Além disso, os hábitos migratórios
da espécie aumentam consideravelmente sua vulnerabilidade,
pois dependem de habitats em vários países e indiretamente de
atuações de diversos governos para sua conservação integral.
Apesar de muita informação estar sendo levantada
sobre a migração de Sterna hirundo no mundo, pouco se sabe
ainda sobre os indivíduos que passam o período de invernada no
Brasil. Embora esta seja uma das espécies migratórias Neárticas
mais recuperadas na costa brasileira, apenas os trabalhos de
Austin (1953), Leal & Lara-Resende (1982), Lara-Resende
& Antas (1985), Antas (1984, 1986), Cordeiro et al. (1996) e
Hays et al. (1997) e Azevedo Jr. et al. (2001) descreveram mais
detalhadamente a ocorrência no Brasil de indivíduos anilhados
vindos do exterior. Os quatro estudos fizeram uma apresentação
principalmente descritiva das recuperações, contudo o trabalho
de Hays et al. (1997) ainda mostrou padrões onde o número
de indivíduos mais velhos aumentam nas latitudes mais ao sul.
Este estudo descreve as principais localizações geográficas de
anilhamento e recuperação dos trinta-réis-boreal anilhados na
América do Norte e recuperados no Brasil entre 1928 e 2005
e dos anilhados no Brasil e recuperados no país e no exterior
entre 1983 e 2005. Ainda foi analisado o tempo decorrido entre
marcação e recuperação, a distância entre estes pontos, e testadas
relações entre as latitudes de anilhamento e recuperação, idade
dos indivíduos e latitude de recuperação.

MÉTODOS
Neste estudo foram analisados os dados de anilhamento
e recuperação dos indivíduos de Sterna hirundo entre 1928 e
2005, disponibilizados pelo Bird Banding Laboratory (BBL
U.S. Geological Survey, Biological Resources Division), e os
dados de marcação no Brasil e suas respectivas recuperações no
país e exterior entre 1983 e 2005, disponibilizados pelo Centro
Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres
(CEMAVE). Nas análises foram separados os indivíduos
marcados na América do Norte dos anilhados no Brasil.
Estes dados foram organizados separadamente em
planilhas contendo as seguintes informações: número da anilha,
data de marcação, local de marcação (Estado América do Norte,
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latitude e longitude), sexo, idade, data de recuperação, local
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.
As datas não exatas obtidas na base de dados do BBL foram
analisadas de acordo com o North American Bird Banding
Manual que considera a data da carta de encontro dos indivíduos
ou as estações do ano (neste caso, considerado o primeiro dia ou
mês desta estação). Foram calculadas as distâncias cartográficas
entre os pontos georeferenciados e entre estes pontos através do
software Track Maker Pro 3.5 e Track Maker 13.0. As figuras
foram trabalhadas com o software ArcView 9.0.
As análises foram baseadas em porcentagens e
números de indivíduos. Para testar a hipótese de migração tipo
leap-frog onde os indivíduos das latitudes maiores migram
para as latitudes menores (Boland 1990), foram comparadas as
medianas das latitudes de recuperação dos indivíduos anilhados
nas latitudes maiores e menores que 41 graus e também
comparada as latitudes de recuperação dos indivíduos anilhados
nas latitudes extremas (excluindo os indivíduos marcados na
latitude de 41,6 graus - mediana). Estas comparações foram
feitas através do teste não-paramétrico de Mann-Whitney, pois
os dados não apresentam uma distribuição normal.
Para testar a hipótese de Hays et al. (1997) de que
os trinta-réis mais jovens ocupam as áreas de ocorrência mais
ao norte, foram comparadas através do teste de Spearman as
latitudes de recuperação e os números de dias entre marcação e
recuperação dos indivíduos anilhados ainda quando incapazes de
voar. A mesma hipótese ainda foi testada através de Análise de
Variância não-paramétrica de Kruskal-Wallis e complementado
pelo teste de Dunn, comparando as medianas de idade dos
indivíduos recuperados nas latitudes entre 0o – 10oS, 10oS
– 20oS, 20oS – 30oS e 30oS – 40oS (mesmo método utilizado por
Hays et al. 1997).

RESULTADOS
Foram registradas 1.084 recuperações de trintaréis-boreal Sterna hirundo entre 1928 e 2005. Deste total,
952 registros foram de indivíduos marcados na América do
Norte e recuperados no Brasil, 85 de indivíduos marcados no
Brasil recuperado em outros países e 47 marcados no Brasil
recuperados no Brasil. A seguir, são descritos separadamente
as recuperações de indivíduos marcados na América do Norte e
marcados no Brasil.
Os 952 indivíduos de Sterna hirundo marcados na
América do Norte e recuperados no Brasil foram marcados em
14 estados norte-americanos, sendo a maioria destes anilhados
nos Estados Unidos, nos estados de New York (n = 537),
Massachussets (181) e Conecticut (173). Apenas 12 destes
indivíduos foram anilhados no Canadá; New Brunswish (5),
New Scotia (5), Quebec (1) e Ontario (1) (Figura 1). A maioria
dos indivíduos foi marcada ainda quando jovens sem capacidade
de voar (730 registros); 158 indivíduos foram marcados após
o segundo ano de vida. Em 1984 e 1993, houve os maiores
números de registros de marcação de indivíduos que foram
posteriormente recuperados no Brasil, sendo 70 e 74 indivíduos
respectivamente (Figura 2).
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Figura 1. Mapa do Nordeste da América do Norte (A) com os pontos de marcação (triângulos) e mapa do Brasil (B) com os pontos
de recuperação (círculos) de Sterna hirundo entre 1928 e 2005 de indivíduos marcados na América do Norte.
Os trinta-réis-boreais anilhados na América do
Norte foram recuperados no Brasil em 21 estados (Figura 1),
principalmente na costa do Rio Grande do Sul (n = 399), Bahia
(102), Pará (93) e Sergipe (85). O restante dos registros foram
em outros sete estados do Nordeste (Rio Grande do Norte – 48,
Alagoas – 36, Maranhão – 28, Pernambuco – 20, Paraíba – 15,
Ceará – 16, Piauí – 12), quatro do Sudeste (Rio de Janeiro –
34, Espírito Santo – 29, São Paulo – 8, Minas Gerais – 1), três
estados do Norte (Tocantins – 5, Amapá – 3, Amazonas – 2), dois
no Centro Oeste (Mato Grosso – 1, Mato Grosso do Sul – 1) e
um do Sul (Santa Catarina – 13). As recuperações foram durante
todo o ano, porém principalmente nos meses de abril (40% das
recapturas), janeiro (25%) e novembro (14,7%) (Tabela I). No
interior do país foram recuperados 59 indivíduos. Nos próximos
cálculos foram excluídos 12 registros imprecisos.
Aproximadamente 25% dos indivíduos registrados
levaram menos de um ano (360 dias) para serem recuperados. Os
indivíduos cuja recuperação obteve o intervalo de um até cinco
anos reuniram 49,4% dos registros, os demais obtiveram um
intervalo maior que cinco anos (25,6%). Os extremos variaram
entre 95 e 9.431 dias. O indivíduo em que o intervalo entre sua
marcação e recuperação foi maior foi anilhado em 13/07/1965
no Estado de New York e recuperado em 24/09/1991 no Rio
Grande do Sul, 26 anos e dois meses após ter sido marcado, já
citado por Cordeiro et al. (1994).
As latitudes de recaptura foram significativamente
relacionadas aos números de dias entre anilhamento e

recuperação dos indivíduos anilhados ainda quando incapazes
de voar (Spearman r = - 0.51, p < 0,0001). Reforçando estes
resultados, foram detectadas diferenças significativas entre as
medianas de idade dos indivíduos recuperados nas latitudes
entre 0o – 10oS, 10oS – 20oS, 20oS – 30oS e 30oS – 40oS (KruskalWallis = 181,53, p < 0,0001). As medianas das idades dos
indivíduos recuperados no Brasil foram significativamente
maiores nas maiores latitudes de recaptura (Dunn, p < 0,05)
reafirmando o observado por Hays et al. (1997). As distâncias
cartográficas em linha reta entre os 15 pontos mais extremos de
anilhamento e recaptura variaram entre 4.983 e 8.772 km.
Quatro indivíduos de trinta-réis-boreal marcados
na América do Norte foram recuperados mais de uma vez.
Um deles (# 0802-17237) foi marcado no dia 04/07/1987
em Maryland (USA) e foi recuperado em dezembro de 1994
e depois em 21/02/1996 na mesma localidade no litoral de
Sergipe, no município de Estância à 56 km de Aracajú. Outro
indivíduo (# 0802-90405) foi marcado em Massachusetts em
18/06/1991 recuperado dia 01/02/1992 no litoral da Bahia no
município de Cairu à 105 km de Salvador, este foi recuperado
quatro dias depois à 20 km oeste no mesmo município. Outro
trinta-réis-boreal (# 0892-01396) foi anilhado em Connecticut
em 19/06/1983 recuperado dia 16/04/1993 no Maranhão à
30 km de São Luiz, e novamente capturado em 01/06/1993
à 20 km leste de seu primeiro ponto de captura. O quarto
indivíduo capturado duas vezes (# 0862-41248) foi marcado em
Connecticut em 26/06/1990 e recuperado no dia 15/05/1991 na
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Tabela I. Número de indivíduos de Sterna hirundo anilhados na América do Norte e recapturados no Brasil entre 1928 e 2005,
relacionados por meses de recaptura (desconsiderando o ano) em cada um dos estados brasileiros registrados. Tabela segue mesmo
modelo apresentado em Cordeiro et al. (1996).

Bahia à 38 km leste de Salvador e foi novamente registrado em
28/06/1991 à 20 km oeste deste ponto.
Foram recuperados 132 indivíduos de Sterna hirundo
anilhados no Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul (94
indivíduos), Bahia (26), Pernambuco (7) e Pará (5) (Figura 3).
A maioria dos indivíduos recuperados com anilhas brasileiras
(97) foi marcada quando adulto; 29 indivíduos foram marcados
quando jovens e seis com idade indeterminada. Destes indivíduos
marcados no Brasil, 85 foram recuperados em outros países e 46
recuperados no território brasileiro.
Dos 85 indivíduos recuperados no exterior, 56 foram
nos Estados Unidos, 16 na Argentina, seis no Canadá, cinco no
Arquipélago de Açores, um no Uruguai e um na Guiana Francesa.
Dos 56 indivíduos recuperados nos Estados Unidos todos foram
na costa nordeste deste país em apenas quatro estados, sendo
34 no estado de New York, nove em Connecticut, oito em
Massachussets, cinco em Maine e um em Maryland. Todas as
16 recuperações na Argentina foram próximas à Buenos Aires
em Punta Rasa, San Clemente del Tuyú. No Canadá, as seis
recuperações registradas também foram na costa nordeste, nos
estados de Newfoundland (4) e Nova Scotia (2). Os indivíduos
recuperados nos Açores foram encontrados na Ilha Santa Maria
(3) e Ilha Graciosa (2). A única recuperação no Uruguai foi
próxima de Montevideo e o indivíduo recapturado na costa
Ornithologia 2 (2):81-87, dezembro 2007

da Guiana Francesa não possuía coordenadas geográficas
registradas e não foi representado no mapa (Figura 3).
Dos 47 indivíduos recuperados no Brasil, 32 foram
registrados no Rio Grande do Sul, oito na Bahia, dois no Rio
de Janeiro, um indivíduo respectivamente nos estados do
Ceará, Alagoas, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina.
Aproximadamente 40% dos indivíduos marcados no Brasil foram
recuperados em menos de um ano (360 dias). Os indivíduos que
foram recuperados entre mais de um até cinco anos reuniram
48% dos registros, e o restante 12%, foi recuperado em mais
de cinco anos. Os extremos variaram entre um dia e 4537 dias.
O indivíduo que permaneceu mais tempo entre sua marcação
e recuperação foi marcado em 04/04/1987 no Estado do Rio
Grande do Sul e recapturado em 11/11/1999 no Rio de Janeiro
na Ilha do Governador, aproximadamente 12 anos e sete meses
após ter sido marcado. A maior distancia entre um ponto de
marcação no Brasil e de recuperação no exterior foi de 9.115,6
km, entre o Rio Grande do Sul e Newfoundland.

DISCUSSÃO
Os resultados observados retratam a importância
do Brasil como área de invernada para populações de Sterna
hirundo que nidificam na América do Norte, especialmente no
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Figura 2. Gráfico relacionando o ano e número de indivíduos de Sterna hirundo recuperados no Brasil com anilhas Norte
Americanas.

A

B

Figura 3. Mapa do Nordeste da América do Norte (A) e do Brasil (B) com os pontos de marcação (triângulos) e de recuperação
(círculos) de Sterna hirundo entre 1983 e 2005 de indivíduos marcados no Brasil.
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Nordeste dos Estados Unidos. Além da evidente importância
do estado do Rio Grande do Sul, onde foi a maior parte dos
registros, ainda é enfatizado o grande número de recuperações
no Nordeste do Brasil, especialmente na Bahia e Sergipe. Os
indivíduos anilhados no Brasil também mostraram tendências
semelhantes, onde os estados do Rio Grande do Sul e Bahia
também reuniram os maiores registros de marcações e
recuperações de trinta-réis-boreal.
A maioria dos trinta-réis-boreal recuperada no
Brasil foi anilhada nos estados de New York, Massachussets
e Conecticut, nestes mesmos estados norte-americanos foram
recapturados a maioria dos indivíduos marcados no Brasil.
Estes resultados reafirmam os dados apresentados nos estudos
de Cordeiro et al. (1996) e Hays et al. (1997) e continuam
evidenciando a grande importância do Brasil como área de
invernada para as populações nidificantes nestes estados.
O estado do Rio Grande do Sul, especialmente o Parque
Nacional da Lagoa do Peixe reuniu a maior parte dos registros de
recuperações. Esta dominância também foi discutida nos outros
trabalhos sobre o tema (Leal & Resende 1982, Cordeiro et al.
1996, Hays et al. 1997), porém a importância dos estados do
Nordeste brasileiro e do estado do Pará foi pouco evidenciada
nestes trabalhos. Apesar de Sterna hirundo ocorrer em toda a
costa brasileira (Sick 1997) e destes números também poderem
estar sendo influenciados pela periodicidade dos programas de
anilhamento nas áreas, ainda é possível inferir uma preferência
por estas regiões e a importância destas para a conservação da
espécie.
Foram encontradas pequenas incongruências nos
números totais de recapturas registradas por Leal & Resende
(1980), Cordeiro et al. (1994) e neste estudo, porém as
porcentagens observadas têm as mesmas tendências e levam
a semelhantes conclusões. A diferença dos números totais
entre estes estudos pode ter sido influenciada por fatores como
origem da base de dados (neste estudo os dados trabalhados
sobre recapturas norte americanas foram provenientes do BBL),
inclusões pessoais de indivíduos duvidosos ou diferentes acessos
às informações de recuperação (cada instituição tem acesso
direto aos seus códigos de anillhamento). Esta constatação
demonstra a importância da revisão das antigas fichas de
registros, da equivalência na informatização destes arquivos e
principalmente da constante intercomunicação entre centros de
anilhamento.
No estudo de Resende & Leal (1982) foi discutido
o aumento gradual nas recapturas nos anos de 1970 a 1980
como possivelmente relacionados a um aumento no número de
anilhamentos, mortalidade de indivíduos ou aumento de relatos
sobre recapturas. Com uma análise gráfica semelhante (Figura 2)
depois de 24 anos, foi possível observar que estas tendências não
parecem ter um padrão tão claro como observado anteriormente,
ocorrendo picos em diferentes anos. No entanto, as hipóteses
levantadas pelos autores continuam sendo plausíveis, porém de
difícil avaliação.
As medianas das idades dos indivíduos recuperados
no Brasil foram significativamente maiores nas maiores
latitudes de recaptura reafirmando o observado por Hays et al.
(1997) de que os trinta-réis mais velhos ocupam as áreas de
ocorrência mais ao sul. O estudo de Hays et al. (1997) mostrou
Ornithologia 2 (2):81-87, dezembro 2007
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que há uma mistura de adultos e jovens de Sterna hirundo
recuperados na costa Norte da América do Sul, contrastante com
a predominância de adultos mais ao Sul, abaixo dos 27 graus
de latitude Sul. Os autores sugerem que os indivíduos adultos
chegam a costa Norte antes dos jovens e continuam a migrar ao
Sul depois de novembro. A relativa constância das recapturas
de indivíduos jovens até janeiro nas latitudes acima de 10 graus
Sul, reforçam a permanência destes nestas latitudes.
As medianas das latitudes de recaptura dos indivíduos
anilhados nas latitudes maiores e menores que 41 graus foram
estatisticamente diferentes. Apesar desta diferença, a hipótese
de migração tipo leap-frog foi descartada, pois as medianas das
latitudes de recaptura dos indivíduos anilhados nas latitudes
extremas (abaixo de 41 graus e acima de 45.5 graus de latitude)
não foram estatisticamente diferentes. A comparação entre as
latitudes extremas mostra que o resultado do primeiro teste
pode ter sido fortemente influenciado pelo grande número
de registros em latitudes de recaptura intermediárias (i.e. 41,6 graus com 548 registros). Além disso, esta constatação é
reforçada pelo estudo de Boland (1990), que mostrou que o
tipo de migração leap-frog interespecífica é pouco comum,
apenas ocorrendo em uma espécie (Calidris ptilocnemis) das
migratórias Neárticas. Comparações mais detalhadas entre as
distâncias percorridas ou entre as latitudes de marcação não são
plausíveis, pois 548 indivíduos foram marcados em uma única
latitude (41,6 graus).
Os registros fora da América do Norte de indivíduos
recapturados no Brasil foram na Argentina, Uruguai, Guianas
Francesas e Açores. A importância das localidades das
recapturas na Argentina em Punta Rasa, no Uruguai e nas
Guianas Francesas já foi também enfatizada pelos estudos de
Hays et al. (1997) & Sapoznikow (2002). Os registros de Sterna
hirundo anilhados nas Américas recapturados nos Açores foram
também observados por Haymes & Blokpoel (1978). Apesar da
migração transatlântica de Sterna hirundo e S. dougallii já ter
sido documentada por outros autores (i.e. May 1926, Dennis
1981, Hays et al. 2002, Neves et al. 2002) estas constatações
mostram uma importante conexão das populações da Europa
e das Américas. A conexão entre as populações destes dois
continentes deve ser atualmente melhor enfocada em estudos
subseqüentes, pois apesar da espécie Sterna hirundo não ter sido
documentada como infectada por vírus letais a humanos, esta
pode ser considerada uma das espécies que podem transportar
vírus para as Américas (Rappole et al. 2000).
A importância do conhecimento dos ambientes de
invernada de Sterna hirundo, além de estar diretamente ligada à
conservação da espécie como um todo, ainda envolve questões
ecológicas pouco conhecidas, como as diferenças de idades
em locais de invernada mais extremos e até previsões mais
refinadas de conexões entre populações de outros continentes.
São necessários estudos mais aprofundados para uma melhor
compreensão destes padrões, podendo prever com mais precisão
o quanto estas populações estão sendo ameaçadas.
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