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Neste estudo foram analisados os dados de anilhamento e recuperação
dos indivíduos anilhados no exterior e recuperados no Brasil entre 1928 e
2006, disponibilizados pelo Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres (Brasil), pelo Bird Banding Laboratory (USA), pelo
Centro de Estudo de Migrações e Protecção de Aves (Portugal), pela
Oficina de Especies Migratorias (Espanha) e pelo British Trust for
Ornithology (Reino Unido). Foram registradas 1712 aves anilhadas no
exterior e recuperadas no território brasileiro entre 1928 e 2006. Foram
recuperados no Brasil 44 espécies incluídas nas ordens Charadriiformes,
Procellariiformes, Falconiformes, Passeriformes, Anseriformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Spheniciformes e Cuculiformes. As recapturas
foram de indivíduos marcados na América do Norte, Reino Unido, Antártica, Ilhas do Atlântico Norte, América Central e América do Sul. A maioria
dos indivíduos vem da América do Norte, sendo predominantes as aves
marcadas na costa Noroeste dos EUA e Canadá e na região central acompanhando a fronteira destes dois países. As localidades de recuperação
no Brasil são predominantemente costeiras e quando no interior do Brasil
encontram-se principalmente na região amazônica e região sudeste, pois
seguem o curso de grandes rios. As espécies Sterna hirundo e Puffinus
puffinus foram as mais recuperadas. Foram registradas recuperações de
anilhas de quatro espécies listadas na “lista mundial de aves ameaçadas
de extinção” (Thalassarche melanophris e T. chlororhynchos, consideradas
em perigo de extinção, Diomedea exulans e Macronectes giganteus,
consideradas espécies vulneráveis). As marcações e recuperações das
espécies mais freqüentes foram descritas e mapeadas. Foram discutidos
aspectos gerais sobre as recuperações de anilhas estrangeiras no Brasil.
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