ILHÉUS DO PORTO SANTO
Código: PT089 (antiga ZZ007)
Madeira: Porto Santo (Madeira)
Coordenadas geográficas: 33°01´N 16°22´W
Área: 204 ha
Altitudes: 0-174 m
Critérios
A2 (Apus unicolor, Anthus berthelottii, Serinus canaria)
B3 (Apus unicolor, Anthus berthelottii, Serinus canaria)
C6 (Puffinus assimilis)
Descrição do sítio
Conjunto de três ilhéus rochosos (Ilhéu de Cima, Ilhéu de Baixo, Ilhéu de Ferro) localizados junto à
costa do Porto Santo, cobertos por arbustos e flora costeira da Macaronésia. Dois dos ilhéus (Ilhéu
de Ferro e Ilhéu de Cima) possuem faróis e o terceiro foi em tempos utilizado para a extracção de
cal (Ilhéu de Baixo ou da Cal).
Habitats: Matos (matos esclerófilos), Prados (prados secos calcários ), Áreas marinhas (mar; baías e
zonas costeiras), Áreas rochosas (falésias rochosas; ilhéus rochosos)
Uso do solo: Pesca, Conservação da natureza e investigação, Turismo/recreio.
Importância ornitológica
É conhecida nestes ilhéus a nidificação de pelo menos quatro espécies de Procellariformes (Cagarra
Calonectris diomedea, Alma-negra Bulweria bulwerii, Roquinho Oceanodroma castro e Pintainho Puffinus
assimilis), mas a inexistência de estudos aprofundados sobre as mesmas, não nos permite uma
correcta avaliação das suas populações. Das aves terrestres nidificantes é de salientar a presença de
Corre-caminho Anthus berthelotii madeirensis, de Andorinhão-da-serra Apus unicolor, de Canário-daterra Serinus canaria, e de Pardal-da-terra Petronia petronia madeirensis.
Outras espécies nidificantes são a Gaivina Sterna hirundo, a Gaivota-de-patas-amarelas Larus
cachinnans e possivelmente a Gaivina-rosada Sterna dougallii.
Espécie
Puffinus assimilis Pintainho
Apus unicolor Andorinhão-da-serra
Anthus berthelottii Corre-caminho
Serinus canaria Canário-da-terra
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Protecção legal
Nacional: Parque Natural da Madeira (Decreto-lei Regional 14-82/M; inclui a IBA)
Internacional: SIC Ilhéus do Porto Santo (PTPOR0001).
Conservação
As aves marinhas nidificantes estão sujeitas a predação humana regular, tanto aves juvenis como
adultas, com total desrespeito pela legislação em vigor. A fiscalização deste tipo de ameaças é nula,
e quando realizada não produz resultados práticos, devido a total falta de apoio da população do
Porto Santo a estas acções e ao encobrimento dos prevaricadores. Os faróis existentes em dois dos
ilhéus são responsáveis por lançamentos de óleos queimados e combustíveis directamente no mar.
As margens acessíveis dos ilhéus apresentam acumulação de detritos de toda a espécie, acumulados
pelo mar, ou deixados por pescadores. A introdução de coelhos nestes ilhéus provoca prejuízos
significativos no coberto vegetal e acrescida perturbação durante a época de caça. Existem
intenções de aproveitar o Ilhéu de Baixo ou da Cal para fins turísticos. Esta medida poderia

implicar uma gestão do mesmo mais efectiva e poderia proporcionar a devida protecção às colónias
de aves marinhas sistematicamente predadas.
Ameaças: Aquacultura e pesca (B), Introdução de espécies exóticas (B), Perturbação (A),
Infraestruturas (B), Recreio/turismo (U).
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