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Resumo 

Num século que está a ser marcado por impactos vários na biodiversidade, em consequência 

de alterações ambientais globais com causas eminentemente antropogénicas, é imperioso 

adotar uma abordagem multidisciplinar para a gestão e conservação das espécies, essencial 

à compreensão dos fatores e dinâmicas espácio-temporais que as afetam. As espécies 

migradoras estão potencialmente mais expostas às alterações ambientais e representam um 

desafio para a investigação pois os seus movimentos e comportamento dificultam a 

compreensão da sua relação com os ecossistemas. As tecnologias de deteção remota para 

observação da Terra baseadas em satélite afiguram-se uma oportunidade ao tornar acessível 

um amplo espetro de informação ambiental que pode ser integrada na modelação ecológica 

para investigar relações espécie-ambiente. Utilizamos atributos funcionais do ecossistema 

(EFAs) derivados de satélite e avaliamos a sua relação com a variação da abundância nos 

períodos de migração outonal e invernada da galinhola (Scolopax rusticola), uma ave limícola 

migradora com uma importância relevante para a prática cinegética na Europa. A galinhola é 

sensível ao regime térmico, às características do coberto vegetal e às variações sazonais da 

humidade no solo. Estudos recentes demonstraram o potencial dos EFAs para prever e 

explicar a ocorrência de outras limícolas. Assim, analisamos a relação entre EFAs que 

informam acerca da temperatura de superfície, do ciclo do carbono e do ciclo da água, e a 

variação da abundância relativa da espécie no Sudoeste da Europa (Portugal, Espanha e 

França) nos períodos referidos. Os dados de abundância foram obtidos de jornadas de caça 

dedicadas à galinhola (n= 355 654), realizadas entre 2009 e 2018 por caçadores membros do 

Club National des Bécassiers (França), do Club de Cazadores de Becada (Espanha) e da 

Associação Nacional de Caçadores de Galinholas (Portugal). Para investigar o efeito das 

variáveis ambientais na variação espaciotemporal da abundância da galinhola foram 

desenvolvidos modelos lineares generalizados mistos (GLMM), separadamente para cada 

período. Os resultados mostram que a galinhola em migração outonal e em invernada é 

afetada pela produtividade primária dos ecossistemas, pelo ciclo da água (água no solo e na 

vegetação) e pelo balanço de energia do ecossistema. A disponibilidade e facilidade de 

atualização dos dados dos EFAs constituem uma oportunidade para que se integre a dinâmica 

do ecossistema na monitorização das condições do habitat e na definição das políticas de 

gestão e conservação das espécies, o que é relevante face às alterações que estão a ocorrer 

na Europa, na gestão de áreas florestais, agrícolas e outras áreas importantes para a galinhola 

e espécies semelhantes. 

Palavras chave: Biodiversidade, deteção remota, EFAs, galinhola, Scolopax rusticola, 

ciência cidadã 
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Abstract 

In a century that is being marked by several impacts on biodiversity, as a result of global 

environmental changes with eminently anthropogenic causes, it is imperative to adopt a 

multidisciplinary approach to the management and conservation of species, essential to 

understanding the spatio-temporal factors and dynamics that affect them. Migratory species 

are potentially more exposed to environmental changes and represent a challenge for research 

because their movements and behaviour make it difficult to understand their relationship with 

ecosystems. Satellite-based remote sensing technologies for Earth observation appear to be 

an opportunity by making accessible a wide spectrum of environmental information that can 

be integrated into ecological modelling to investigate species-environment relationships. We 

used ecosystem functional attributes (EFAs) derived from satellites and evaluate its 

relationship with the variation in abundance during the autumn and winter migration periods of 

the Woodcock (Scolopax rusticola), a migratory shorebird with a relevant importance for 

hunting in Europe. The Woodcock is sensitive to the thermal regime, to the characteristics of 

the vegetation cover and to seasonal variations in soil moisture. Recent studies have 

demonstrated the potential of EFAs to predict and explain the presence of other shorebirds. 

Thus, we analysed the relationship between EFAs that inform about the surface temperature, 

the carbon cycle and the water cycle, and the variation of the relative abundance of the species 

in Southwest Europe (Portugal, Spain and France) in the periods mentioned. Abundance data 

were obtained from hunting trips dedicated to Woodcock (n = 355 654), between 2009 and 

2018 by hunters' members of the Club National des Bécassiers (France), the Club de 

Cazadores de Becada (Spain) and the Associação Nacional de Caçadores de Galinholas 

(Portugal). To investigate the effect of the environmental variables on the spatiotemporal 

variation of Woodcock abundance, Generalized Linear Mixed Models (GLMM) were 

developed, separately for each period. The results show that the Woodcock in autumn 

migration and in winter is affected by the primary productivity of the ecosystems, the water 

cycle (water in the soil and vegetation) and the energy balance of the ecosystem. The 

availability and ease of updating the EFAs data is an opportunity to integrate the dynamics of 

the ecosystem in the monitoring of habitat conditions and in the definition of species 

management and conservation policies, which is relevant in view of the changes that are 

occurring in Europe, concerning the management of forest, agricultural and other important 

areas for Woodcock and similar species. 

Keywords: Biodiversity, remote sensing, EFAs, woodcock, Scolopax rusticola, citizen 

science 
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1. Introdução 

1.1. Alterações ambientais e biodiversidade 

As alterações climáticas, do habitat e dos recursos naturais com causas eminentemente 

antropogénicas, têm vindo a ocorrer a um ritmo crescente (Easterling et al. 2000, McCarthy et 

al. 2001, Steffen et al. 2006, Letcher 2015). O início do século XXI está a ser marcado por 

uma crise ambiental, com impacto significativo na biodiversidade (Eldredge 2000, Ferrand & 

Gossmann 2001, McCarthy et al. 2001, Singh 2002, SCBD 2010, Wolinsky 2011) que inclui 

alterações na abundância, na distribuição geográfica e na dinâmica populacional das espécies 

assim como modificações no seu comportamento e fenologia (Easterling et al. 2000, Walther 

et al. 2002, Both et al. 2009, Both et al. 2010). Por conseguinte, esta situação põe em causa 

a continuidade de muitas espécies e ecossistemas em todo o globo (WWF 2016).  

Assim, cada vez mais importa compreender quais os principais fatores ambientais que 

influenciam cada uma das espécies, para que se definam quais as medidas que podem ser 

adotadas para as proteger, monitorizar ou mitigar os efeitos dessas alterações nas suas 

populações. Para minimizar os impactos das alterações de origem antropogénica na 

biodiversidade é necessário compreender melhor e valorizar mais a relação entre a última e 

as características do funcionamento dos ecossistemas, uma vez que estas podem responder 

mais rapidamente às mudanças ambientais atuais (Pettorelli et al. 2018). 

A investigação na área da ciência da conservação, tal como noutras ciências aplicadas, tem 

como grande desafio procurar transmitir os resultados que obtém a outras entidades para 

além da academia, de forma a transferir o respetivo conhecimento científico aos decisores, 

para que as políticas de gestão e conservação das espécies sejam as mais adequadas (Knight 

et al. 2008, Gardner et al. 2009, McConkey et al. 2012). Por outro lado, perspetivas diferentes 

entre disciplinas ou investigadores podem resultar em divergência quanto ao que é essencial: 

avaliar a magnitude dos impactos imediatos nas espécies, e as suas respostas a esses 

impactos, ou tentar prever as trajetórias de longo prazo das suas populações (Parmesan & 

Yohe 2003). Assim, é importante desenvolver abordagens interdisciplinares e uma visão 

intersectorial para alcançar medidas efetivas de conservação.  

Esta abordagem multidisciplinar é essencial para compreender quais os efeitos da 

variabilidade ambiental (incluindo as variáveis climáticas e do habitat) nas espécies, 

nomeadamente em parâmetros como a distribuição, abundância, estrutura demográfica e 

viabilidade das populações (Cabello et al. 2012). Os fatores e processos que determinam a 

resposta das espécies interagem de formas complexas (Norberg 2004) e nem todos permitem 



FCUP 
Padrões e determinantes da abundância da galinhola                                 na migração outonal e invernada 

no Sudoeste da Europa 

2 

 

 

(Scolopax rusticola) 

uma análise a uma escala adequada (Wiegand et al. 2008). Para superar estas dificuldades 

tenta-se incluir indicadores de funcionamento do ecossistema que, para além de funcionarem 

como "proxy" para os padrões de biodiversidade proporcionam também novas ferramentas e 

critérios para a sua gestão (Cabello et al. 2012). 

 

1.2. Modelação de padrões da biodiversidade 

O progresso tecnológico das últimas décadas tem vindo a permitir um importante avanço no 

estudo, monitorização e previsão da distribuição das espécies. Para tal têm contribuído, em 

particular, o desenvolvimento dos sistemas de informação geográfica (SIG) e da deteção 

remota para observação da Terra (através de satélites, aeronaves, veículos aéreos não-

tripulados, entre outros). A combinação destas tecnologias permite a recolha, 

armazenamento, processamento, análise e gestão de um amplo espetro de informação 

geográfica, topográfica, climática, índices de vegetação, solos, etc. Esta informação está 

disponível para quase todo o planeta e com uma resolução espacial e temporal cada vez 

maior (Peterson et al. 2011, Franklin 2013, Pettorelli et al. 2014). 

As técnicas de modelação ecológica também têm vindo a merecer maior atenção nos últimos 

anos, em particular a modelação da distribuição de espécies, destacada pela União 

Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) pelas suas potencialidades para o estudo 

e conservação da biodiversidade (Guisan et al. 2013, Sousa-Silva et al. 2014). Os modelos 

de distribuição de espécies (SDMs), baseados na avaliação do nicho ecológico da espécie, 

associam observações georreferenciadas de uma variável de resposta biótica, como a 

ocorrência ou a abundância de espécies, com diversos preditores ambientais através de uma 

ampla gama de métodos estatísticos ou de aprendizagem automática. Estas técnicas são 

ferramentas poderosas para a biologia da conservação, uma vez que permitem avaliar a 

adequabilidade do habitat e a probabilidade de ocorrência das espécies em função de um 

conjunto de fatores ambientais considerados relevantes e que limitam ou controlam estes 

aspetos (Elith & Leathwick 2009, Arenas-Castro et al. 2018). 

Os SDMs são também muito úteis para preencher lacunas no conhecimento acerca da 

distribuição geográfica de uma espécie, se as observações das distribuições são escassas e 

as correlações dessas distribuições com os gradientes ambientais mapeados são fortes 

(Peterson & Soberón 2012, Franklin 2013). Deste modo, podem ser priorizadas áreas de 

conservação, analisado o impacto ambiental e previsto o impacto de alterações futuras, 

tornando assim possível gerir os recursos ou condições que possam afetar o habitat crítico 

para as espécies (Franklin 2013, He et al. 2015).   
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Todavia, os SDMs podem ter como desvantagem e grande limitação o enviesamento espacial 

nos dados de ocorrência, porque os dados das espécies geralmente estão disponíveis em 

resoluções grosseiras e a sua gestão e conservação exige um maior refinamento (McPherson 

et al. 2006, Nagendra et al. 2013, Arenas-Castro et al. 2018). Apesar disso, essa informação 

pode ser importante para a tomada de decisões robustas de conservação. Porém, as 

evidências da utilidade prática destes modelos na decisão e gestão das medidas de 

conservação são ainda muito reduzidas (Guisan et al. 2013). 

Em alternativa, para monitorização das espécies e gestão da sua conservação podem ser 

considerados os modelos de abundância de espécies (SAMs) que utilizam dados de 

abundância. Estes modelos têm recebido uma menor atenção por parte da comunidade 

científica, possivelmente pela dificuldade de obter dados de abundância devido aos custos e 

especificidade da sua amostragem. Em geral, isto acontece porque os dados de distribuição 

de espécies são mais fáceis de obter do que os dados de abundância populacional, porque 

exigem apenas o registo da presença de, pelo menos, um indivíduo, em vez de estimativas 

do número absoluto ou relativo de indivíduos (Kissling et al. 2018). Todavia, os SAMs têm a 

vantagem de serem muito mais informativos podendo fornecer informações relevantes tanto 

da distribuição das espécies quanto do tamanho das populações e podem refletir a 

importância de fatores demográficos e ambientais essenciais (Howard et al. 2014, Kissling et 

al. 2018, Arenas-Castro et al. 2019). 

 

1.3. Deteção remota do funcionamento ecossistémico 

Um grande desafio no desenvolvimento de modelos (tanto de distribuição como de 

abundância) relaciona-se com a escolha das variáveis ambientais adequadas à escala dos 

dados das espécies, de forma a que sejam capazes de capturar as características do habitat 

numa escala mais fina, e por isso incluam um vasto conjunto de informação relevante para as 

espécies (McPherson et al. 2006, Nagendra et al. 2013, Arenas-Castro et al. 2018). 

As variáveis preditoras ambientais derivadas de dados de deteção remota são comuns nos 

modelos de distribuição de espécies, mas as imagens de satélite têm sido usadas 

principalmente na biologia da conservação para classificar, descrever e mapear a estrutura 

da vegetação e habitats de espécies (Cabello et al. 2012). Contudo, a literatura aponta para 

que os SDMs e os SAMs têm padecido da falta de variáveis preditoras espacialmente 

explícitas, que permitam capturar as dinâmicas de habitat das espécies ao longo do seu ciclo 

vital. Não obstante, as tecnologias de deteção remota emergentes podem permitir enfrentar 
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estes desafios e assim contribuir para a nova geração de modelos de distribuição e de 

abundância (He et al. 2015, Arenas-Castro et al. 2019).  

Os novos produtos, derivados de sensores multi- e hiperespectrais, i.e., respetivamente, com 

um elevado (3 a ~20) ou muito-elevado (>20 e até à ordem das centenas) número de bandas 

da imagem para capturar diferentes regiões do espectro eletromagnético, podem ser 

fundamentais na melhoria do desempenho dos modelos, por fornecerem informações 

significativas para prever a distribuição de espécies. Designados de atributos funcionais do 

ecossistema (EFAs), estes são descritores biofísicos do funcionamento do ecossistema, e 

descrevem trocas de matéria e energia entre a biota e o ambiente (Alcaraz-Segura et al. 2017, 

Arenas-Castro et al. 2018). Os EFAs podem ser derivados de satélite e oferecem uma 

avaliação mais integrada e mais rápida das respostas do ecossistema aos fatores e mudanças 

ambientais do que as bases de dados macroclimáticas ou os atributos estruturais (e.g., altura 

e densidade da vegetação, tamanho, forma e distribuição espacial das manchas de diferentes 

tipos de uso/ocupação do solo) e composicionais da paisagem (e.g., percentagem de coberto 

de diferentes tipos de uso/ocupação do solo ou tipos de vegetação) (He et al. 2015). 

Adicionalmente, como são detetados remotamente, a variabilidade espacial e temporal 

(sazonal e interanual) podem ser facilmente incluídas nos modelos ao nível da espécie 

(Alcaraz-Segura et al. 2017). 

Entre este tipo de descritores, as características da vegetação, podem ser preditores 

importantes da adequabilidade do habitat, atuando como "proxy" para a produtividade, para 

fontes de disponibilidade de alimento ou abrigo (Requena-Mullor et al. 2014). Assim, com o 

desenvolvimento recente e a grande margem de exploração possível dos dados de deteção 

remota por satélites de observação terrestre, estes produtos podem contribuir com uma 

grande quantidade de dados espacialmente explícitos e começam a estar na vanguarda do 

estudo das espécies, embora sejam ainda relativamente pouco explorados para este efeito 

(Wiegand et al. 2008, He et al. 2015). 

 

1.4. A vulnerabilidade das espécies de aves migradoras 

O planeamento da conservação tende a assumir que as espécies e ecossistemas são 

estáticos no espaço e no tempo (Runge et al. 2014), mas a possibilidade de incluir a 

variabilidade sazonal e interanual nos modelos pode ser, por exemplo, uma oportunidade para 

o estudo das espécies migradoras, cujo ciclo de vida anual se desenvolve em diferentes áreas 

do globo. Estas espécies estão particularmente expostas a alterações das condições e 

recursos. A dinâmica e o funcionamento dos ecossistemas nos vários locais de que 
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dependem, têm vindo a ser afetadas, com as condições ideais a estarem disponíveis em 

momentos diferentes do habitual. Como o seu ciclo de vida pode envolver movimentos entre 

locais distantes torna-se também mais complexa a identificação de eventos fenológicos e da 

influência das alterações no tempo e no espaço (Easterling et al. 2000, Walther et al. 2002). 

Na Europa, nas últimas três décadas, de uma forma geral, as espécies de aves consideradas 

mais comuns sofreram uma diminuição na abundância. Porém, algumas das espécies menos 

abundantes e, portanto, mais raras e foco da maioria das ações de conservação, aumentaram 

de abundância. As aves migradoras parecem estar a ser particularmente afetadas pelas 

alterações ambientais, que estarão a provocar um desfasamento entre as condições 

ecológicas e a fenologia migratória/reprodutiva, e o consequente declínio das respetivas 

populações (Saino et al. 2011). 

A União Europeia (UE) estabeleceu o objetivo de travar a perda de diversidade biológica e 

determinou a necessidade de avaliar o estado geral de conservação de espécies (entre as 

quais as aves selvagens) e habitats de interesse comunitário, ao abrigo da "Diretiva Habitats", 

de 1992 (92/43/EEC); relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens, e da "Diretiva Aves", de 1979 (2009/147/EC) relativa à conservação das aves 

selvagens. Contudo, a informação disponível sobre as aves é ainda considerada insuficiente, 

como é o caso no território ibérico (Sousa-Silva et al. 2014). 

A galinhola (Scolopax rusticola) é uma ave limícola (Charadriiformes), que se distingue das 

restantes espécies da família Scolopacidae pela sua associação a zonas florestais e terrenos 

agrícolas, e não a zonas costeiras (Cramp et al. 1983, Piersma et al. 1996). É essencialmente 

migradora, com exceção de algumas populações residentes ou migradoras de curta distância, 

nos arquipélagos das Canárias, Madeira e Açores, e em alguns países marítimos do Sudoeste 

da Europa (Del Hoyo et al. 1992, Martí & del Moral 2003). As condições ambientais influenciam 

o comportamento da galinhola, em especial, no período não reprodutivo (i.e. período de 

invernada), quando a distribuição e abundância das suas populações parecem ser afetadas 

particularmente pela temperatura e pela pluviosidade (Tavecchia et al. 2002, Le Rest et al. 

2019). 

O declínio de várias espécies de aves florestais tem sido associado a mudanças na estrutura 

dos ecossistemas florestais (Fuller et al. 2007, Hewson et al. 2007) às quais a galinhola 

também é sensível (Hoodless et al. 2009). A heterogeneidade dos habitats florestais ou a 

paisagem como um todo podem ter um efeito significativo na abundância da galinhola, uma 

vez que os requisitos de habitat parecem variar com os diferentes estágios do seu ciclo de 

vida (Heward et al. 2015). Adicionalmente, para além das práticas de gestão florestal, 
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mudanças nas práticas agrícolas e na gestão dos prados e campos (e.g. diminuição de 

pastagens permanentes; Rounsevell et al. (2005)) podem ser também relevantes dada a 

importância destes habitats para a alimentação da galinhola no inverno (Hoodless et al. 2009). 

A galinhola consta na parte A do anexo II e na parte B do anexo III da “Diretiva Aves”, o que 

significa que pode ser caçada na área geográfica onde a diretiva é aplicável. A galinhola é, de 

facto, uma espécie com grande interesse cinegético na Europa, onde se estima que 

anualmente sejam abatidos 3 a 4 milhões de indivíduos (Ferrand & Gossmann 2001). Todavia, 

os efeitos da caça nas suas populações estão ainda pouco avaliados, havendo evidências de 

um efeito aditivo na mortalidade e de provocar a utilização de maiores áreas durante o dia 

(Duriez 2003, Ferrand et al. 2013).  

Para além da caça as alterações do uso da paisagem também poderão estar a exercer alguma 

perturbação no ciclo de vida da galinhola. Apesar de existirem alguns estudos acerca da sua 

ecologia, estes concentram-se essencialmente no período reprodutivo e/ou em zonas restritas 

da sua área de distribuição, como por exemplo os realizados com recurso a dados de 

anilhagem (Guzmán et al. 2011), isótopos estáveis (Hobson et al. 2013) e telemetria 

(Hoodless & Hirons 2007, Guzmán et al. 2017). Estudar os períodos da sua migração outonal 

e de invernada poderá ser crucial para compreender melhor a sua ecologia e capacidade de 

adaptação à pressão da caça e às alterações climáticas e do habitat. 

 

1.5. As associações de caçadores como agentes de ciência cidadã 

As associações de caçadores de galinholas de diferentes países da Europa procuram 

envolver os seus afiliados na gestão e conservação das populações da espécie, incentivando-

os a recolher dados da sua atividade. Na Europa, estas associações estão reunidas na 

Federação das Associações de Caçadores de Galinholas do Paleártico Ocidental (FANBPO - 

Féderation des Associations Nationales des Bécassiers du Palearctique Occidental), o que 

facilita a sua cooperação e comunicação. Fundada em 2003 a FANBPO reúne o Club National 

des Bécassiers (CNB) de França, o Club de Cazadores de Becada (CCB) de Espanha, o 

Unione per la Beccaccia (UBI) de Itália, a Association Suisse des Bécassiers (ASB) da Suíça, 

a Associação Nacional de Caçadores de Galinholas (ANCG) de Portugal, a The National 

Woodcock Association of Ireland (NWAOI) da Irlanda e o Welsh Woodcock Club (WWC) do 

País de Gales. 

Deste modo, um grande volume de dados de longo prazo foi já recolhido e está disponível 

para análise. Estes dados são uma oportunidade para o estudo acerca dos fatores que 

influenciam a fenologia migratória outonal, a distribuição e abundância das galinholas durante 



FCUP 
Padrões e determinantes da abundância da galinhola                                 na migração outonal e invernada 

no Sudoeste da Europa 

7 

 

 

(Scolopax rusticola) 

a invernada numa uma área geográfica alargada, de forma a garantir a melhoria das políticas 

de gestão e conservação da galinhola. 

Como referem Runge et al. (2015), as ações de gestão e conservação para aves migradoras 

necessitam de ser coordenadas entre diferentes regiões, tipos de habitat, estações do ano e 

jurisdições, pelo que é necessário desenvolver estudos abrangentes. Adicionalmente, é 

unânime que a exploração sustentável de espécies cinegéticas depende do que conhecemos 

sobre essas espécies, e para o melhorar, necessitamos de avaliar os dados quantitativos das 

populações e de compreender quais os fatores explicativos das suas flutuações (Sutherland 

2001). 

 

1.6. Objetivos 

O presente estudo tem como foco a população de galinholas que frequenta o Sudoeste da 

Europa (Portugal, Espanha e França) durante o outono e o inverno (aves em migração e em 

invernada), estudada com recurso a dados provenientes da caça. 

Sendo a galinhola uma espécie sensível ao regime térmico (Tavecchia et al. 2002, Braña et 

al. 2010, Le Rest et al. 2019) e às variações sazonais da humidade no solo (Duriez et al. 2005, 

Birtsas et al. 2013), bem como às características do habitat relacionadas ao coberto vegetal 

(Duriez 2003, Hoodless et al. 2009, Heward et al. 2015), colocámos a hipótese de que 

variáveis descritivas das condições edafo-climáticas e da sua dinâmica sazonal, obtidas por 

observação remota da Terra baseada em satélites, possam apresentar um elevado poder 

explicativo da abundância da galinhola. De facto, Regos et al. (2020) demonstraram 

recentemente o potencial destas variáveis para explicar a distribuição de uma espécie próxima 

da galinhola, a narceja (Gallinago gallinago). 

Assim, o objetivo principal é compreender a relação entre a variação da abundância de 

galinhola no Sudoeste da Europa e as variáveis ambientais obtidas por deteção remota 

relacionadas com o funcionamento do ecossistema, em dois períodos: migração outonal 

(início de setembro a meados de dezembro) e invernada (meados de dezembro a final de 

fevereiro). Em particular, analisamos até que ponto a dinâmica na produtividade primária, no 

balanço hídrico e energético afeta a variação da abundância de galinhola, e se este efeito 

varia entre os referidos períodos.  

Desta forma pretende-se averiguar a utilidade das variáveis de deteção remota do 

funcionamento do ecossistema para explicar a variação da abundância da galinhola, tendo 

em vista a sua utilização na modelação e seguimento da dinâmica dos padrões de abundância 

desta espécie.  
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2. Métodos 

2.1. Espécie-alvo: a galinhola (Scolopax rusticola) 

A galinhola apresenta uma ampla distribuição na região Paleártica (Figura 1; Cramp et al. 

1983, Ferrand & Gossmann 2001). Ela reproduz-se predominantemente na Europa central, 

do Norte e de leste, e na Rússia. No Paleárctico Ocidental inverna no Centro e Sudoeste da 

Europa, em particular em França e na Península Ibérica (Cramp et al. 1983, Hobson et al. 

2013).  

A distribuição da galinhola está condicionada pela disponibilidade de alimento (Granval 1987, 

Duriez et al. 2005); tem uma alimentação especializada em macrofauna do solo, artrópodes, 

anelídeos (especialmente minhocas) e lesmas, sendo que as minhocas constituem cerca de 

85% do alimento ingerido no inverno (Granval 1987). 

Durante a reprodução a galinhola seleciona habitats em mosaico, com características 

específicas, como habitats de floresta caducifólia (aparentemente preferencial (Clausager 

1972, Schally et al. 2013)) mista ou de coníferas (Cramp et al. 1983, Hirons & Johnson 1987, 

Hoodless & Hirons 2007). Já na fase de invernada revela requisitos de habitat menos 

específicos verificando-se que, frequentemente, usa diferentes habitats durante o dia e à 

noite, como bosques com sebes durante o dia e campos e prados à noite (Cramp et al. 1983, 

Gossmann et al. 1988, Duriez et al. 2005), preferindo áreas com elevada biomassa de 

invertebrados, em particular de anelídeos (Hirons & Bickford-Smith 1983, Piersma et al. 1996). 

Durante o dia a forma como usa as florestas parece estar associada principalmente ao tipo 

de húmus (relacionado com a abundância de invertebrados) e a estratos densos de arbustos 

que lhe conferem maior proteção; sebes com elevada densidade de árvores e arbustos 

também parecem ser importantes (Duriez et al. 2005). Embora se saiba que alguns indivíduos 

podem permanecer na floresta à noite, nesse período há uma preferência por prados 

pastoreados, que contêm até cinco vezes mais biomassa de minhocas do que os campos 

cultivados (Duriez 2003, Duriez et al. 2005). Assim, ao entardecer, a maioria das aves desloca-

se para meios mais abertos, como pastagens e prados, para se alimentar, regressando ao 

amanhecer ao meio florestal, o seu refúgio diurno. Este comportamento parece surgir para 

fazer face às necessidades energéticas, quando a disponibilidade de alimentos é inferior na 

floresta e num equilíbrio entre abundância de alimento e segurança de predadores (Duriez 

2003, Duriez et al. 2005, Hoodless & Hirons 2007, Braña et al. 2010).  
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Figura 1 - Distribuição da galinhola (Scolopax rusticola) e área de estudo. Distribuição: 1 - populações residentes, 2 - em período 

de reprodução, 3 - em período de invernada, dados de distribuição adaptados de BirdLife International and Handbook of the Birds 

of the World (2019); área de estudo, (contorno a preto: Portugal, Espanha e França). Em cada país da área de estudo estão 

assinaladas com contorno a cinzento as respetivas regiões da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Estatística de nível 3 

de 2016, NUTS-III (dados adaptados de European Commission (2018)).  
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As condições ambientais também condicionam a galinhola. As baixas temperaturas implicam 

maior dificuldade na regulação da sua temperatura corporal, tornando necessário um maior 

aporte energético e, por isso, um maior consumo de alimento (Braña et al. 2010). No entanto, 

nestas condições, a acessibilidade ao alimento é também afetada. Sendo o alimento obtido 

por sondagem do solo, a temperaturas baixas este é mais difícil de penetrar e pode estar 

congelado. Para além disso, nestas condições, as minhocas mantêm-se a profundidades 

superiores (Péron et al. 2011). Por isso, as galinholas apresentam uma distribuição mais 

irregular e densidades muito variáveis, com eventos estocásticos a poderem até moldar a 

dinâmica da população (Tavecchia et al. 2002). Quando a pluviosidade é forte e a temperatura 

amena, o alimento é mais abundante e as galinholas distribuem-se de forma mais homogénea 

no espaço, em densidades relativamente baixas. 

A fiabilidade das estimativas da dimensão da população atual de galinhola e das suas 

tendências é questionável. Estima-se que a população de galinholas esteja entre 10 e 26 

milhões de indivíduos, a maioria dos quais invernam no oeste e no sul da Europa e norte de 

África (Nagy et al. 2015, Wetlands International 2020). A população europeia é estimada em 

13,8 a 17,4 milhões de indivíduos maturos e a população na UE27 (considerando a informação 

com 27 estados membros da União Europeia de 1 de janeiro de 2007 a 30 de junho de 2013) 

é estimada em 1,5 a 2,9 milhões de indivíduos (BirdLife International 2020). Contudo, estas 

estimativas são maioritariamente suportadas pela opinião de especialistas e não por dados 

objetivos recolhidos e analisados (Gonçalves et al. 2019).  

Atualmente, o estado de conservação global da galinhola é avaliado como Pouco 

Preocupante, e, embora a única avaliação regional disponível de tendência diga respeito à 

Europa, a tendência populacional parece ser estável, apesar de algumas populações terem 

tendências desconhecidas (BirdLife International 2020). 

 

2.2. Área de estudo e dados recolhidos da caça 

O Centro e o Sudoeste da Europa, em particular a França e a Península Ibérica, representam 

uma das principais zonas de invernada da galinhola (Cramp et al. 1983, Hobson et al. 2013; 

ver Figura 1), sendo, portanto, uma região de maior interesse para  a gestão da espécie. Face 

ao interesse e à longa tradição da caça da galinhola, têm vindo a ser desenvolvidos programas 

de monitorização das suas populações em alguns destes países, com o intuito de desenvolver 

uma atividade cinegética sustentável (Guzmán & Arroyo 2015). O estudo das populações de 

galinhola revela dificuldades devidas ao seu comportamento específico, à sua atividade 

noturna e às baixas densidades das suas populações, que conduzem a observações que 
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tendem a ser pouco frequentes e limitam o uso de métodos clássicos de censos habitualmente 

utilizados para outras espécies de aves, para avaliar a sua abundância (Ferrand 1993, Fokin 

et al. 2004, Hoodless et al. 2009, Heward et al. 2015). Deste modo, os dados obtidos em 

programas de monitorização da caça, fruto de contribuição cidadã, podem ser uma importante 

oportunidade para estudar a espécie. 

Analisamos dados recolhidos pelos membros do CCB, do CNB e da ANCG (reunidos na 

FANBPO) durante os períodos de caça da galinhola em Portugal, Espanha e França (Figura 

1), entre 2009 e 2018. O período em que é autorizada a caça à galinhola (período venatório) 

estende-se de setembro/outubro a janeiro/fevereiro do ano seguinte, variando um pouco entre 

os três países nas datas de início (Portugal: 1 de novembro; Espanha: 8 de outubro; França: 

14 de setembro) e de termo (Portugal: 10 de fevereiro; Espanha: 15 de fevereiro; França: 20 

de fevereiro), assim como no número permitido de dias de caça, e no número de aves que 

podem ser abatidas. Contudo, o método mais utilizado para caçar a galinhola é o mesmo, 

correspondente à caça dita "de salto", em que a ave é apontada por cães de parar e depois o 

caçador tenta abatê-la com arma de fogo. 

Para cada jornada de caça, os caçadores colaboradores registaram o local (com detalhe 

geográfico variável), a duração da caçada e o número de galinholas observadas e abatidas. 

Estes dados foram posteriormente reportados a cada Clube ou Associação de Caçadores, em 

formulários, em papel ou online. 

Importa frisar também que as jornadas de caça têm uma duração variável. Uma análise 

preliminar dos dados apontou para a possibilidade de existirem registos que correspondiam a 

dados agregados de mais do que uma jornada, em especial em registos menos recentes. Por 

este motivo foram excluídos os registos de jornadas com uma duração superior a 12 horas. 

Por outro lado, como a galinhola apresenta comportamentos e fenologia diferentes em 

contexto insular comparativamente ao continente (Machado et al. 2008), também não foram 

consideradas para análise as jornadas decorridas nas ilhas dos três países. 

No total, após a aplicação dos critérios de seleção dos registos, foram analisados 355 654 

registos de jornadas de caça, dos quais 3 389 (~1%) efetuados em Portugal, 25 746 (~7%) 

em Espanha e 326 519 (~92%) em França (Figura 2), no total correspondendo a 536 873 

contactos com galinholas, ao longo de 1 154 229 horas de caça. 

Foi estimado um índice de abundância relativa, correspondente ao número de galinholas 

observadas por hora, em cada jornada. Este índice de abundância correlaciona-se fortemente 

com outro índice de abundância relativa obtido a partir de sessões noturnas de anilhagem e 
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é considerado válido para avaliar a variação da abundância no inverno (Ferrand et al. 2006, 

2008, Ferrand et al. 2010). 

Como a informação do local em que decorreu cada jornada tem uma precisão variável, 

utilizamos a classificação NUTS (Nomenclatura de Unidades Territoriais para Estatística; um 

sistema hierárquico para dividir o território económico da UE e do Reino Unido), para 

uniformizar a unidade de amostragem nos três países considerados. A partir da informação 

do local de realização de cada jornada obtivemos a nomenclatura correspondente de NUTS 

de 2016, atualmente válida. Para a análise consideramos o nível 3 da classificação (NUTS-

III), o que corresponde às Entidades Intermunicipais em Portugal, às Províncias (Provincias) 

em Espanha e aos Departamentos (Départements) em França. O valor médio (± desvio 

padrão) da área destas unidades é de 3 676,4 (± 2 020,7 km2), 8 576,3 (± 5 698,6 km2) e 

6 320,4 (± 8 054,7 km2), respetivamente para Portugal, Espanha e França. 

 

 

Figura 2 – Variação espacial (por NUTS-III) do número de jornadas de caça à galinhola analisadas, realizadas pelos caçadores 

durante os respetivos períodos de caça em Portugal, Espanha e França, entre 2009 e 2018. Representação em cinco classes 

pelos quantis do número de jornadas, i.e., cada classe representa 20% do número total de observações. NUTS-III a cor branca 

– sem dados. 
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2.3. Dados e variáveis de deteção remota 

Para representar os fatores ambientais e avaliar a sua relação com a abundância relativa da 

galinhola utilizou-se um conjunto de variáveis estimadas a partir de produtos obtidos através 

de deteção remota por satélite (Tabela 1). Estas variáveis caracterizam de forma dinâmica e 

contínua o funcionamento dos ecossistemas, estando relacionadas com a produtividade 

primária, a quantidade de água na vegetação/solo e o balanço de energia (Alcaraz-Segura et 

al. 2017, Arenas-Castro et al. 2018, Arenas-Castro et al. 2019). 

Para este efeito, foram empregues produtos de dados provenientes do satélite/sensor 

Terra/MODIS (Vermote 2015, Wan et al. 2015), detalhados na Tabela 1. Estes produtos de 

nível L2/3 incluem um conjunto de passos de pré-processamento e calibração a nível 

geométrico e radiométrico para garantir a comparabilidade da série de dados. 

Tabela 1 - Lista de variáveis estimadas a partir dos produtos de imagem do satélite Terra/MODIS (Vermote 2015, Wan et al. 

2015). 

Componentes do 

funcionamento 

ecossistémico 

Variáveis ambientais 

(Atributos funcionais do 

ecossistema - EFAs) 

Produto(s) MODIS / 

Tamanho do pixel e 

frequência temporal 

Parâmetros 

estatísticos 

zonais (NUTS-III) 

Ciclo do carbono 

(Produtividade 

primária) 

Índice de Vegetação 

Melhorado (EVI - Enhanced 

vegetation index) 

MOD09A1 (v006) – 

Reflectância de 

superfície 

500 metros 

 (compósito de 8-

dias) 

Mínimo (mín.) 

 

Média (méd.) 

 

Máximo (máx.) 

 

Amplitude (amp.) 

Ciclo da água (água 

no solo/vegetação) 

Transformação tasseled cap 

– componente água (TCTwet 

- Tasseled caps wetness 

component) 

Balanço de energia 

Temperatura de superfície 

(LST - Land Surface 

Temperature) 

MOD11A2 (v006) – 

Temperatura da 

superfície e 

emissividade 

1000 metros 

 (compósito de 8-

dias) 

 

O Índice de Vegetação Melhorado (EVI; Huete et al. 2002) é um índice de vegetação 

otimizado, com sensibilidade melhorada em regiões de elevada biomassa, e capaz de reduzir 

o efeito de contaminação atmosférica. Ele foi calculado como: 
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usando informação das bandas do azul (Blue), vermelho (RED) e infravermelho-próximo (NIR) 

e com os seguintes parâmetros L=1, C1 = 6, C2 = 7,5, e G (gain factor) = 2,5. O valor do EVI 

pode variar entre -1 e 1, estando os valores mais baixos associados a tipos de coberto 

artificiais e os valores mais elevados, próximos de um, relacionados com elevada 

biomassa/cobertura da vegetação, índice de área foliar ou atividade fotossintética. 

A transformação tasseled cap (TCTwet) permite, de forma similar à Análise de Componentes 

Principais (PCA), efetuar uma transformação linear dos dados espectrais do satélite para 

evidenciar determinados aspetos específicos da superfície terrestre, da sua alteração e 

dinâmica espaciotemporal. Essas componentes são, por exemplo, relacionadas com o “brilho” 

(que traduz de forma aproximada o albedo), a vegetação ou a água no solo/vegetação. 

Os coeficientes usados na transformação para a componente de humidade foram derivados 

de Zhang et al. (2002), Tabela 2. O valor do índice TCTwet pode variar entre -1 e 1 e indica 

de forma relativa a quantidade de água no solo ou na vegetação, podendo por observação 

continuada, indicar a disponibilidade e o balanço hídrico em uma dada região.  

Tabela 2 - Coeficientes de transformação tasseled cap dos produtos MODIS NBAR (derivados de Zhang et al. (2002)). A negrito 

está assinala a componente TCTwet usada para efeito das análises. 

Banda Red Near-IR Blue Green M-IR M-IR M-IR 

MODIS 

comprimento de 

onda das bandas 

(nm) 

620-670 841-876 459-479 545-565 1230-1250 1628-1652 2105-2155 

Brightness 0,3956 0,4718 0,3354 0,3834 0,3946 0,3434 0,2964 

Greenness -0,3399 0,5952 -0,2129 -0,2222 0,4617 -0,1037 -0,4600 

Wetness 0,1084 0,0912 0,5065 0,4040 -0,2410 -0,4658 -0,5306 

Fourth 0,4527 0,4480 -0,3869 -0,1277 -0,3164 -0,4993 0,2829 

Fifth 0,6478 -0,2448 -0,3705 0,0068 0,1385 0,2564 -0,5461 

Sixth -0,2332 0,3348 -0,2764 0,3516 -0,5986 0,5032 -0,1515 

Seventh -0,1930 -0,2052 -0,4725 0,7049 0,3107 -0,2935 0,1334 

 

Para o cálculo da temperatura de superfície a partir do produto MODIS respetivo, foi aplicado 

o fator de conversão multiplicativo igual a 0,02 (unidades em Kelvin). 

Usando a meta-informação das imagens MODIS, os pixéis assinalados como nuvens foram 

previamente removidos para evitar valores espúrios. A recolha dos dados foi efetuada a partir 
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das imagens originais para cada uma das variáveis referidas (Tabela 1) e aplicando 

estatísticas zonais (i.e., agregando todos os pixéis incluídos em uma dada área) para cada 

uma das regiões NUTS-III de Portugal, Espanha e França com dados de jornadas (ver lista 

disponível na Tabela A.1 em Anexos). As medidas estatísticas zonais utilizadas para 

caracterizar a distribuição dos dados a nível espacial foram as seguintes: mínimo, média, 

máximo e amplitude. Estes valores foram estimados para períodos de 8 dias, a partir de 

imagens diárias extraídas entre fevereiro de 2000 e dezembro de 2019. 

Todos os processos de cálculo e pré-processamento das imagens foram efetuados na 

plataforma cloud-based Google Earth Engine (Gorelick et al. 2017) que permite processar 

grandes volumes de informação de forma rápida, eficiente e distribuída. 

 

2.4. Seleção de variáveis e modelação 

As análises estatísticas foram integralmente realizadas em R (R Core Team 2020) versão 

4.0.2. Usamos os pacotes do R dplyr (Wickham et al. 2015) e tidyr (Wickham & Wickham 

2017) para efeito de (re)organização, “limpeza”, filtragem e sumarização dos dados.  

Dada a dimensão da unidade espacial utilizada (NUTS-III), para melhorar a informação 

retirada dos preditores ambientais, para além do valor médio para cada unidade retivemos 

também o valor mínimo e máximo (Tabela 1). Foi calculada também a amplitude para cada 

preditor para caracterizar a heterogeneidade espacial dentro de cada NUTS-III uma menor 

amplitude indicaria maior homogeneidade e maior indicaria maior heterogeneidade. 

Os dados de abundância relativa de galinhola foram agrupados pelas semanas de cada ano 

civil para se adequarem à escala temporal disponível dos dados ambientais. Os dois tipos de 

dados foram divididos em dois grupos (períodos), de acordo com a sua data de recolha, 

correspondente a duas fases do ciclo de vida anual da espécie, de acordo com Gonçalves & 

Rodrigues (2017) e Gonçalves et al. (2019): 

- Migração outonal - início de setembro (primeira semana do mês = semana 35) a meados de 

dezembro (segunda semana do mês = semana 50); 

- Invernada - meados de dezembro (semana 51) a final de fevereiro (semana 09). 

Estes períodos estão representados na Figura 3, onde é possível observar a variação dos 

valores de abundância relativa e de cada uma das três variáveis ambientais, ao longo do 

período de caça, para o conjunto dos países estudados. Em anexo (Figura A.1) encontra-se 

esta representação por país. 
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Figura 3 - Variação ao longo de cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018) dos valores (média e respetivo 

intervalo de confiança a 95% - a sombreado) da abundância relativa da galinhola, do EVI - Índice de Vegetação Melhorado, do 

TCTwet - Transformação tasseled cap – componente água e do LST - Temperatura de superfície). Numeração das semanas 

corresponde à utilizada no calendário civil; semana 00 corresponde à semana que inclui dias de dezembro e janeiro. A linha 

vermelha a tracejado indica a separação entre o período de migração outonal (à esquerda) e o período de invernada (à direita). 

 

Com a função scale do pacote de R arm (Gelman et al. 2020) todas as variáveis foram 

estandardizadas tendo em conta os respetivos valores da média e do desvio padrão: 

𝑥 − 𝑚é𝑑𝑖𝑎 (𝑥)

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 (𝑥) 
 

Foram verificadas as correlações (coeficiente de correlação de Pearson) entre variáveis (ver 

lista e respetivos acrónimos na Tabela 3). As correlações foram representadas graficamente 

através de um "mapa de calor" (do inglês “heatmap”; Figura 4), mediante a função heatmap. 

Adicionalmente foi calculado o fator de inflação da variância (VIF), utilizando o pacote de R 

usdm, que permite estimar o quanto a variância de um coeficiente de regressão é inflacionada 

devido à multicolinearidade no modelo. As variáveis com coeficiente de correlação de Pearson 

superior (em valor absoluto) a 0,7 e um valor de VIF superior a 3 foram excluídas das análises 

posteriores (Dormann et al. 2013, Lawson et al. 2014). 
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Tabela 3 - Acrónimos dos índices/variáveis (definidos na Tabela 1), por medida estatística. (*) o 

asterisco assinala as variáveis utilizadas nos modelos após as análises de correlação. 

Parâmetro estatístico Nome do índice Código  

    

Mínimo 

EVI EVI mín.  

TCTwet TCTwet mín.  

LST LST mín.  
    

Média 

EVI EVI méd. * 

TCTwet TCTwet méd. * 

LST LST méd. * 
    

Máximo 

EVI EVI máx. * 

TCTwet TCTwet máx.  

LST LST máx. * 
    

Amplitude 

EVI EVI amp. * 

TCTwet TCTwet amp.  

LST LST amp. * 
    

 

 
Figura 4 – Coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis ambientais inicialmente consideradas (EVI - Índice de 

Vegetação Melhorado; TCTwet - Transformação tasseled cap – componente água; LST - Temperatura de superfície), tendo em 

conta os respetivos valores máximo (máx.), mínimo (min.), média (méd.) e amplitude (amp.). 
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Relativamente à variável dependente (abundância relativa), procedeu-se à eliminação de 

outliers, correspondentes aos valores superiores à distância interquartil multiplicada por 1,5 

para assim evitar possíveis erros de registo de valores que possam afetar as inferências dos 

modelos (Hoaglin et al. 1986, Barbato et al. 2011). 

Para explorar o efeito das variáveis ambientais (fatores fixos) na variação espaciotemporal da 

abundância relativa da galinhola (variável dependente) foram desenvolvidos modelos lineares 

generalizados mistos (GLMM), separadamente para o período de migração e invernada. 

Como fatores aleatórios (random intercepts) considerou-se o país e a semana aninhada com 

o período venatório. Os modelos foram ajustados assumindo uma distribuição normal e 

usando a função de ligação identity. As análises foram realizadas com o pacote de R lme4 

(Bates et al. 2015) e glmmTMB (Brooks et al. 2017). Os resultados dos modelos foram 

considerados significativos quando p < 0,05. 

Foi estudada a performance de cada um dos modelos com o pacote R performance (Daniel 

Lüdecke 2020), esta análise complementar (ver Figura A.2 e A.3 em Anexos) foi realizada 

através da função checkmodel que permite uma verificação dos pressupostos do modelo 

(normalidade dos resíduos, normalidade dos efeitos aleatórios, heterocedasticidade, 

homogeneidade de variância e multicolinearidade). 

Foi realizada uma inferência multimodelo para cada período venatório, executando modelos 

de todas as combinações possíveis de variáveis ambientais (preditores) a fim de verificar a 

importância de cada uma delas através da função dredge do pacote R MuMIn (Barton & Barton 

2015). Posteriormente selecionaram-se os modelos através do Critério de Informação de 

Akaike (AIC) cujo valor de Delta AIC < 4. 

Representamos as regressões lineares simples entre o índice de abundância e cada uma das 

variáveis ambientais para as variáveis que apresentaram um resultado significativo. As 

visualizações de dados foram criadas com os pacotes R ggplot2 (Wickham et al. 2016), 

ggpmisc (Aphalo 2020) e cowplot (Wilke & Wilke 2019). 

As representações espaciais de dados foram desenvolvidas com o ArcGIS Desktop (ESRI 

2011). 
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3. Resultados 

3.1. Padrões de variação espaciotemporal da abundância da galinhola 

A variação da abundância relativa da galinhola, em cada um dos países estudados, ao longo 

do período de caça (considerando o conjunto dos anos agregados) está representada na 

Figura 5. É possível verificar que há um padrão geral, que corresponde a uma primeira fase 

de aumento progressivo na abundância, até atingir um pico máximo, seguido de uma fase 

relativamente estável, a um nível elevado. Entre países há um ligeiro desfasamento temporal 

neste padrão, inicialmente a abundância aumenta em França, depois em Espanha e por fim 

em Portugal. 

 

 

Figura 5 – Variação da abundância relativa (média e respetivo intervalo de confiança a 95% - a sombreado) da galinhola ao longo 

do período de caça, para cada país, considerando o conjunto dos anos agregados. A linha vermelha a tracejado indica a 

separação entre o período de migração outonal (à esquerda) e o período de invernada (à direita). 

 

No que se refere à variação espacial da abundância da galinhola no conjunto dos países 

estudados (por unidade NUTS-III) verifica-se que o norte de França, o sudoeste de Espanha 

bem como o centro e o sul de Portugal apresentam valores elevados de abundância nos dois 

períodos estudados (Figura 6). Há algumas unidades de amostragem sem dados de 

abundância, em particular no sul de Espanha e nordeste de França. 
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Figura 6 – Variação espacial do índice de abundância relativa, ponderado (para cada NUTS-III estimou-se o valor médio para 

cada semana e, posteriormente, o valor médio do conjunto das semanas de cada período). Representação com 6 classes, 

resultantes da aplicação do algoritmo de Jenks (North 2009). NUTS-III a cor branca – sem dados. 
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3.2. Determinantes da variação espaciotemporal da abundância da 

galinhola 

3.2.1. Migração outonal 

O modelo linear generalizado misto (GLMM) construído para o período de migração outonal, 

incluindo todas as variáveis ambientais, apresentou uma moderada capacidade explicativa, 

com um valor de R2 condicional de 0,33 e um valor de R2 marginal de 0,09. Seis das sete 

variáveis consideradas para análise apresentaram um efeito significativo (Tabela 4). As 

variáveis com um efeito mais significativo foram o LST médio (Z = -13,766; p < 0,001) e o EVI 

máximo (Z = -10,512; p < 0,001), ambos com um efeito negativo na abundância da espécie 

(ver Figura 7 e Tabela 4). Também se destacam as variáveis amplitude e valor médio do EVI 

(Z = 9,541; p < 0,001; Z = 8,982; p < 0,001), estas com um efeito positivo na abundância. O 

valor médio da componente TCTwet apresentou também um efeito significativo e negativo na 

abundância da espécie durante o período de migração (Z = -8,220; p < 0,001; Figura 7) e o 

de LST máximo um efeito positivo (Z = 4,659; p < 0,001). Estas variáveis estão presentes em 

todos os modelos considerados significativos (Delta AIC < 4; Tabela 4), sendo a amplitude de 

LST o único descritor que não foi significativo (p = 0,225; Tabela 4). As regressões lineares 

simples entre o índice de abundância relativa e cada um dos EFAs, para cada período caça, 

podem ser consultadas em anexo (Figuras A.4 a A.9). 

 

Tabela 4 - Resultados do modelo linear generalizado misto (GLMM) para o período de migração outonal e importância das 

variáveis (última coluna) - número de vezes em que cada uma das variáveis de funcionamento ecossistémico (Atributos funcionais 

do ecossistema - EFAs) aparece contida nos modelos explicativos (Delta AIC < 4) gerados combinatoriamente. EFAs: EVI - Índice 

de Vegetação Melhorado; TCTwet - Transformação tasseled cap – componente água; LST - Temperatura de superfície); 

respetivos valores máximo (máx.), mínimo (min.), média (méd.) e amplitude (amp.). 

Variável Coeficiente de regressão Erro Valor de z Probabilidade (>|z|) 

Número 
de 

modelos 
contidos 

EVI amp.  0,0716 0,0075 9,541 < 0,001 2 

EVI máx. -0,1044 0,0099 -10,512 < 0,001 2 

EVI méd.  0,0727 0,0081 8,982 < 0,001 2 

LST amp. -0,0096 0,0084 -1,138 0,255 1 

LST máx.  0,0438 0,0094 4,659 < 0,001 2 

LST méd. -0,2089 0,0152 -13,766 < 0,001 2 

TCTwet méd. -0,0795 0,0097 -8,220 < 0,001 2 
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Figura 7 – Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e as variáveis de funcionamento ecossistémico 

(Atributos funcionais do ecossistema - EFAs), no período de migração outonal. EFAs: EVI - Índice de Vegetação Melhorado; 

TCTwet - Transformação tasseled cap – componente água; LST - Temperatura de superfície); respetivos valores máximo (máx.), 

mínimo (min.), média (méd.) e amplitude (amp.). 
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3.2.2. Invernada 

O GLMM construído para o período de invernada, incluindo novamente todas as variáveis 

ambientais, apresentou também uma capacidade explicativa moderada, com um valor de R2 

condicional de 0,16 e um valor de R2 marginal de 0,09. Seis das sete variáveis consideradas 

para análise apresentaram um efeito significativo (Tabela 5). As variáveis com um efeito mais 

significativo foram o EVI médio (Z = 11,692; p < 0,001) e o EVI máximo (Z = -10,774; 

p < 0,001), o primeiro com um efeito positivo e o segundo com um efeito negativo na 

abundância da espécie (ver Figura 8 e Tabela 5). Também se destacaram as variáveis 

amplitude do EVI (Z = 7,723; p < 0,001), com um efeito positivo, e, em seguida, o valor médio 

e máximo do LST na NUTS-III (Z = -5,277; p < 0,001; Z = 5,130; p < 0,001, respetivamente), 

o primeiro com um efeito negativo e o segundo com um efeito positivo. A componente LST 

máximo teve um efeito positivo na abundância da espécie (Z = 5,130; p < 0,001). O valor 

médio da componente TCTwet, embora de menor significância, apresentou também um efeito 

significativo e negativo durante o período de invernada (Z = -2,129; p < 0,05; Figura 8). Estas 

variáveis estão presentes em todos os modelos considerados significativos (Delta AIC < 4; 

Tabela 5), sendo a amplitude de LST o único descritor de funcionamento ecossistémico que 

não foi significativo (p = 0,177; Tabela 5). As regressões lineares simples entre o índice de 

abundância relativa e cada um dos EFAs, para cada período caça, podem ser consultadas 

em anexo (Figuras A.10 a A.15). 

 

Tabela 5 - Resultados do modelo linear generalizado misto (GLMM) para o período de invernada e importância das variáveis 

(última coluna) - número de vezes em que cada uma das variáveis de funcionamento ecossistémico (Atributos funcionais do 

ecossistema - EFAs) aparece contida nos modelos explicativos (Delta AIC < 4) gerados combinatoriamente. EFAs: EVI - Índice 

de Vegetação Melhorado; TCTwet - Transformação tasseled cap – componente água; LST - Temperatura de superfície); 

respetivos valores máximo (máx.), mínimo (min.), média (méd.) e amplitude (amp.). 

Variável Coeficiente de regressão Erro Valor de z Probabilidade (>|z|) 

Número 
de 

modelos 
contidos 

EVI amp. 0,0691 0,0089 7,723 <0,001 4 

EVI máx. -0,1068 0,0099 -10,774 <0,001 4 

EVI méd. 0,1278 0,0109 11,692 <0,001 4 

LST amp. 0,0135 0,0010 1,350 0,177 2 

LST máx. 0,0555 0,0108 5,130 <0,001 4 

LST méd. -0,0950 0,0180 -5,277 <0,001 4 

TCTwet méd. -0,0214 0,0101 -2,129 <0,05 2 
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Figura 8 - Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e as variáveis de funcionamento ecossistémico 

(Atributos funcionais do ecossistema - EFAs) no período de invernada. EFAs: EVI - Índice de Vegetação Melhorado; TCTwet - 

Transformação tasseled cap – componente água; LST - Temperatura de superfície); respetivos valores máximo (máx.), mínimo 

(min.), média (méd.) e amplitude (amp.). 
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4. Discussão e conclusões 

A abordagem utilizada no presente trabalho consistiu em averiguar a relação entre variáveis 

que representam a dinâmica da água, da vegetação e do balanço de energia no ecossistema, 

e a abundância da galinhola, uma limícola de importância relevante para a prática cinegética 

na Europa. Esta abordagem pode contribuir para apoiar a gestão das suas populações, ao 

permitir uma melhor compreensão de como os processos do funcionamento do ecossistema 

interagem com a espécie. Adicionalmente, no presente trabalho incorporamos na análise um 

grande volume de dados que resulta de uma prática cinegética que procura ser cuidada e 

participativa, demonstrando também a utilidade e o valor da ciência cidadã. 

 

4.1. Padrões de variação espaciotemporal da abundância da galinhola 

A variação da abundância relativa da galinhola ao longo do período de caça (fenologia de 

migração outonal/invernada) apresenta um padrão semelhante nos três países estudados, 

correspondente ao já descrito para a espécie nesta parte do sudoeste da Europa (Gonçalves 

& Rodrigues 2017, Gonçalves et al. 2019): uma primeira fase de aumento da abundância - 

migração, seguido de uma fase estável, num nível mais elevado de abundância - invernada 

(Figura 5). É também possível constatar o habitual desfasamento na ocorrência do pico de 

abundância entre países (por esta ordem: França, Espanha e Portugal), devido à posição 

geográfica de cada um deles (Gonçalves & Rodrigues 2017, Gonçalves et al. 2019). Estes 

três países representam uma importante área de invernada para a galinhola no Paleártico 

Ocidental, recebendo um grande número de aves ao longo do período de migração (Cramp 

et al. 1983, Hobson et al. 2013). A galinhola está presente durante todo o ano em parte desta 

área, nomeadamente nas regiões central, nordeste e montanhosa de França e no norte de 

Espanha (Ferrand et al. 2008). No outono e inverno a espécie ocupa uma área mais ampla, 

incluindo Portugal e regiões do sul de Espanha, como também é percetível nos nossos 

resultados (Figura 6). 

 

4.2. Efeito das variáveis de funcionamento do ecossistema na variação 

espaciotemporal da abundância da galinhola 

Na fase de migração outonal o máximo de EVI e médio de LST (descritores de produtividade 

primária e de balanço de energia, respetivamente) são as variáveis ambientais mais 
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correlacionadas com a variação da abundância da galinhola, ambos de forma negativa. Já no 

período de invernada, destaca-se novamente, de forma negativa, o máximo de EVI, desta vez 

acompanhado pelo valor médio de EVI, com um efeito positivo. Num nível intermédio de 

correlação significativa, em ambos os períodos, encontramos os valores de amplitude de EVI. 

 

Produtividade primária e abundância  

Os valores mais elevados de máximo de EVI indicam as áreas com maior produtividade 

primária (Huete et al. 2002), tais como zonas florestais com vegetação densa e muito 

desenvolvida. Estas características parecem estar associadas a uma menor abundância da 

galinhola nos dois períodos estudados (ver Tabela 4 e 5; Figuras 7 e 8). Este resultado é 

consistente com o conhecimento já adquirido sobre os requisitos de habitat da espécie, que 

apontam para uma preferência por zonas mistas de bosques e sebes durante o dia e campos 

e prados à noite, que conferem proteção e alimento, e não por zonas de floresta homogénea 

e densa (Duriez 2003, Duriez et al. 2005, Hoodless & Hirons 2007). Por outro lado, valores 

mais elevados de amplitude de EVI serão indicativos de uma maior heterogeneidade no 

coberto vegetal, situação que beneficiará galinhola, que, nestes períodos do seu ciclo de vida 

anual, necessita de áreas abertas para alimentação noturna (i.e., pastagens, prados naturais 

ou artificiais, campos agrícolas) e de áreas florestais e arbustivas para se refugiar durante o 

dia (Duriez 2003, Duriez et al. 2005, Hoodless & Hirons 2007). Trabalhos recentes, como o 

de Thorup et al. (2017), que analisam a relação entre métricas da produtividade primária e a 

migração de aves longo-migradoras, apontam para que a movimentação destas seja 

influenciada pelas mudanças sazonais na disponibilidade de recursos na paisagem. Os 

nossos resultados confirmam este tipo de relação na galinhola, entre as dinâmicas da 

produtividade primária e as variações na abundância da espécie, nos dois períodos 

estudados. 

 

Balanço energético e abundância 

O valor máximo de LST apresentou também uma correlação significativa e positiva com a 

abundância, mas ligeiramente superior no período de invernada (Tabelas 4 e 5). O valor médio 

de LST (temperatura de superfície) relaciona-se de forma negativa com a abundância da 

galinhola, enquanto o valor máximo se relaciona de forma positiva. Isto poderá ser indicativo 

de que a temperatura máxima à superfície (atingida durante o dia) é importante, uma vez que 

as baixas temperaturas implicam uma maior dificuldade na regulação da temperatura corporal 
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das aves, tornando necessário um maior aporte energético e, por isso, um maior consumo de 

alimento (Braña et al. 2010). Péron et al. (2011) demonstraram que as galinholas fazem 

grandes movimentos no inverno condicionadas pela temperatura ambiente. Por outro lado, 

também se sabe que as baixas temperaturas atingidas no período de invernada dificultam a 

acessibilidade ao alimento, obtido por sondagem do solo (Péron et al. 2011). Assim, o valor 

máximo da temperatura à superfície, atingido durante o dia, pode permitir condições propícias 

para o acesso ao alimento, pelo menos num determinado período do dia. Por fim, o valor de 

amplitude de LST parece não influenciar de forma significativa a variação da abundância da 

galinhola em ambos os períodos. 

Os nossos resultados reforçam o interesse dos produtos de satélite da temperatura superficial, 

mais relacionados com as condições experimentadas pelos indivíduos nos locais de migração 

e invernada, para estudar as relações espécie-ambiente (Albright et al. 2011). 

 

Balanço hídrico e abundância  

O valor médio da componente TCTwet (descritor do ciclo da água no solo/vegetação) 

apresentou-se com um contributo significativo, embora negativo e de maior relevância no 

período de migração (ver Tabelas 4 e 5; Figuras 7 e 8). Este resultado pode ser indicativo de 

que esta espécie evita zonas com níveis elevados de encharcamento (alagadas), prejudicial 

para a obtenção de alimento. A galinhola, ao contrário de outras limícolas como a narceja 

(Gallinago gallinago), altamente dependente da dinâmica da água (Regos et al. 2020), não é 

observada com frequência em habitats com estas características, como turfeiras e pântanos 

(Cramp et al. 1983). Estes resultados evidenciam a relevância dos descritores do balanço 

hídrico para a compreensão da ecologia da espécie, como já foi confirmado noutros estudos 

prévios com outras aves limícolas (Regos et al. 2020). 

 

Vantagens, limitações e perspetivas futuras 

Atualmente, a generalidade dos estudos indica que a perda e a degradação do habitat (como 

a degradação e fragmentação dos mosaicos florestais ou a intensificação das práticas 

agrícolas) e as mudanças climáticas são ameaças significavas às espécies e aos 

ecossistemas (Rounsevell et al. 2005, Fuller et al. 2007). Nas aves, as mudanças climáticas 

estão a influenciar a fenologia, a dinâmica populacional, a abundância e a distribuição 

(Knudsen et al. 2011, Saino et al. 2011, Barbet‐Massin et al. 2012).  
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Todavia, apesar de sabermos que estas mudanças afetam as comunidades de aves, não é 

claro quais os fatores que são mais preponderantes em cada caso. É difícil analisar de forma 

independente diferentes fatores. Os atributos funcionais do ecossistema (EFAs) são 

descritores polivalentes que oferecem uma avaliação mais integrada e rápida das respostas 

do ecossistema aos fatores e mudanças ambientais. Os nossos resultados permitem verificar 

que a abundância da galinhola em migração outonal e em invernada é afetada pela 

produtividade primária dos ecossistemas, pelo ciclo da água (água no solo e na vegetação) e 

pelo balanço de energia do ecossistema e estão de acordo com vários trabalhos anteriores, 

que destacam a validade destes indicadores obtidos remotamente (Gonçalves et al. 2016, 

Alcaraz-Segura et al. 2017, Arenas-Castro et al. 2018, Arenas-Castro et al. 2019). Vários 

estudos já demonstraram as vantagens de usar modelos calibrados com variáveis funcionais 

em relação aos baseados em modelos calibrados com variáveis exclusivamente climáticas, já 

que os primeiros permitiram capturar o efeito conjunto das mudanças climáticas e das 

mudanças nos usos do solo e da disponibilidade de habitat para um amplo grupo de espécies 

ameaçadas (Alcaraz-Segura et al. 2017). Estudos sobre a variação da abundância de 

espécies vegetais ameaçadas, também confirmaram uma maior capacidade preditiva e 

explicativa dos modelos calibrados com variáveis funcionais relacionadas com a produtividade 

e o balanço energético, por comparação ao modelos climáticos ou baseados em variáveis de 

composição de paisagem  (Arenas-Castro et al. 2019). 

As espécies de aves migradoras e em especial as consideradas para a prática cinegética, 

como é o caso da galinhola, representam um desafio maior para as políticas de gestão e 

conservação e para a investigação. É importante que se considere a continuidade territorial 

para a análise dos fatores que afetam as espécies e para uma adequada definição de metas 

para a gestão das suas populações. Neste sentido, o nosso estudo considerou uma área mais 

alargada e representativa da distribuição em migração outonal e em invernada da galinhola 

comparativamente a estudos anteriores (e.g., Duriez et al. 2005, Guzmán & Arroyo 2015). 

A utilização de dados recolhidos na prática cinegética, para estudar a dinâmica populacional 

das espécies de caça, muitas vezes é dificultada pela variação temporal (entre períodos de 

caça) e espacial da quantidade de informação recolhida, assim como a qualidade da mesma 

(Middleton 1934, Cattadori et al. 2003, Antolí et al. 2011, Guzmán & Arroyo 2015). Muito 

frequentemente, os dados recolhidos não incluem informação que permita quantificar o 

esforço de caça, como por exemplo, o tempo dedicado a caçar em cada jornada ou a área 

percorrida. O índice de abundância relativa que utilizamos considera uma variável de esforço 

("esforço de amostragem"), ou seja, o tempo despendido a caçar. Para além disso utiliza o 

número de aves observadas e não o número de aves caçadas, o que diminui a influência de 
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fatores como a perícia do caçador ou o efeito da limitação de escala devido aos limites de 

captura que existem nos países estudados. Assim, este índice tem sido reconhecido como 

uma ferramenta útil e utilizado noutros trabalhos (Ferrand et al. 2006, 2008, Ferrand et al. 

2010). 

A dimensão espacial da unidade de amostragem que utilizamos, a divisão NUTS-III, escolhida 

por força da reduzida e variável precisão espacial da informação disponível, é uma fragilidade 

dos nossos dados, tendo em conta a variabilidade da dimensão de cada NUTS-III e a 

heterogeneidade ambiental que possam apresentar. Porém, considera-se que a utilização 

desta unidade de amostragem, resulta num compromisso equilibrado, que torna possível a 

utilização da maior parte dos dados disponíveis na análise que realizamos. O facto desta 

última incidir sobre mais de 350 mil registos, recolhidos a uma escala temporal longa (9 

períodos venatórios) e numa escala espacial extensa, permite-nos ter uma importante 

robustez/representatividade na amostragem. 

Todavia, a resolução espacial utilizada limita a caracterização do habitat, o que explicará em 

parte os valores baixos de R2 marginal. Alternativamente à utilização do satélite MODIS, que 

possibilita análises a resoluções espaciais de maior dimensão (a partir de 250 m; Anderson 

et al. 2003), poderá ser de considerar a utilização de informação recolhida por outros satélites, 

como o Landsat ou o Sentinel (ver, por exemplo, Mahdianpari et al. (2019)) que permitem 

calcular EFAs a uma resolução espacial de 30 m e 10 m, respetivamente (ainda que com 

menor resolução temporal que o MODIS). Contudo, para que seja possível utilizar esta 

alternativa é necessário melhorar a escala dos dados de abundância o que exigirá que o 

sistema de seguimento da galinhola adote resoluções mais finas. 

Uma potencialidade do tipo de análise desenvolvido no presente trabalho, não explorada, é o 

desenvolvimento de modelos que prevejam a abundância em locais onde não há informação 

sobre as espécies-alvo, baseados em variáveis ambientais que suportem um modelo 

preditivo. Isto poderia ter sido realizado para prever os valores de abundância nas NUTS-III 

para as quais não tínhamos dados de abundância. 

 

4.3.  Considerações finais 

O presente trabalho oferece uma nova análise explicativa da variação da abundância da 

galinhola na migração outonal e em invernada, baseada em atributos funcionais do 

ecossistema obtidos por satélites de observação terrestre, numa importante escala espacial 

e temporal e com uma quantidade elevada de dados. Adicionalmente demonstra a importância 
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dos programas de participação cidadã na recolha de dados essenciais à monitorização da 

biodiversidade. 

A abordagem utilizada pode ser exemplo a seguir para outras aves e outros taxa na medida 

em que permite verificar a influência na abundância de funções e processos essenciais do 

ecossistema intimamente relacionados com os ciclos da água e do carbono e o balanço de 

energia, responsáveis por outros fatores de relevância ecológica para as espécies em 

diferentes escalas, como o clima e disponibilidade de habitat. Este trabalho, mostra como os 

EFAs, obtidos de forma remota, podem constituir uma ferramenta para compreender a 

variação da abundância das espécies. Tendo em conta a sua disponibilidade e facilidade de 

atualização, estes dados constituem uma oportunidade para que se integre a dinâmica do 

ecossistema na monitorização das condições do habitat e na definição das políticas de gestão 

e conservação das espécies. Isto é relevante face às alterações que estão a ocorrer na 

Europa, na gestão de áreas florestais, agrícolas e outras áreas importantes para a galinhola. 
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6. Anexos 

 
 

Tabela A.1 - Lista de NUTS-III e respetivo número de jornadas. 
 

País NUTS-III Designação Nº de Jornadas 

Portugal PT111 Alto Minho 1342 

Portugal PT112 Cávado 63 

Portugal PT119 Ave 39 

Portugal PT11A Área Metropolitana do Porto 20 

Portugal PT11B Alto Tâmega 319 

Portugal PT11C Tâmega e Sousa 10 

Portugal PT11D Douro 71 

Portugal PT11E Terras de Trás-os-Montes 11 

Portugal PT150 Algarve 10 

Portugal PT16B Oeste 61 

Portugal PT16D Região de Aveiro 82 

Portugal PT16E Região de Coimbra 119 

Portugal PT16F Região de Leiria 72 

Portugal PT16G Viseu Dão-Lafões 32 

Portugal PT16H Beira Baixa 17 

Portugal PT16I Médio Tejo 201 

Portugal PT16J Beiras e Serra da Estrela 15 

Portugal PT170 Área Metropolitana de Lisboa 53 

Portugal PT181 Alentejo Litoral 67 

Portugal PT184 Baixo Alentejo 45 

Portugal PT185 Lezíria do Tejo 51 

Portugal PT186 Alto Alentejo 115 

Portugal PT187 Alentejo Central 574 

Espanha ES111 A Coruña 320 

Espanha ES112 Lugo 551 

Espanha ES113 Ourense 11 

Espanha ES114 Pontevedra 430 

Espanha ES120 Asturias 1082 
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País NUTS-III Designação Nº de Jornadas 

Espanha ES130 Cantabria 4065 

Espanha ES211 Álava/Araba 2337 

Espanha ES212 Guipúzcoa/Gipuzkoa 814 

Espanha ES213 Vizcaya/Bizkaia 1228 

Espanha ES220 Navarre 2786 

Espanha ES230 La Rioja 23 

Espanha ES241 Huesca 392 

Espanha ES242 Teruel 173 

Espanha ES243 Zaragoza 264 

Espanha ES300 Madrid 101 

Espanha ES411 Ávila 20 

Espanha ES412 Burgos 2543 

Espanha ES413 León 983 

Espanha ES414 Palencia 859 

Espanha ES415 Salamanca 295 

Espanha ES416 Segovia 26 

Espanha ES417 Soria 428 

Espanha ES418 Valladolid 101 

Espanha ES419 Zamora 91 

Espanha ES423 Cuenca 1 

Espanha ES424 Guadalajara 65 

Espanha ES425 Toledo 21 

Espanha ES431 Badajoz 2 

Espanha ES432 Cáceres 11 

Espanha ES511 Barcelona 2782 

Espanha ES512 Girona 2099 

Espanha ES513 Lleida 289 

Espanha ES514 Tarragona 82 

Espanha ES521 Alicante 63 

Espanha ES522 Castellón/Castelló 93 

Espanha ES612 Cádiz 20 

Espanha ES614 Granada 1 
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País NUTS-III Designação Nº de Jornadas 

Espanha ES615 Huelva 61 

Espanha ES616 Jaén 1 

Espanha ES617 Málaga 159 

Espanha ES620 Murcia 73 

França FR102 Seine-et-Marne 66 

França FR103 Yvelines 23 

França FR104 Essonne 79 

França FR108 Val-d'Oise 10 

França FRB01 Cher 1641 

França FRB02 Eure-et-Loir 596 

França FRB03 Indre 1913 

França FRB04 Indre-et-Loire 2213 

França FRB05 Loir-et-Cher 437 

França FRB06 Loiret 435 

França FRC11 Côte-d’Or 1512 

França FRC12 Nièvre 1592 

França FRC13 Saône-et-Loire 1608 

França FRC14 Yonne 553 

França FRC21 Doubs 3514 

França FRC22 Jura 5954 

França FRC23 Haute-Saône 3437 

França FRC24 Territoire de Belfort 139 

França FRD11 Calvados 700 

França FRD12 Manche 3203 

França FRD13 Orne 703 

França FRD21 Eure 403 

França FRD22 Seine-Maritime 248 

França FRE11 Nord 90 

França FRE12 Pas-de-Calais 1361 

França FRE21 Aisne 350 

França FRE22 Oise 478 

França FRE23 Somme 377 
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País NUTS-III Designação Nº de Jornadas 

França FRF12 Haut-Rhin 2 

França FRF21 Ardennes 174 

França FRF22 Aube 158 

França FRF23 Marne 25 

França FRF24 Haute-Marne 675 

França FRF31 Meurthe-et-Moselle 4 

França FRF33 Moselle 25 

França FRF34 Vosges 6 

França FRG01 Loire-Atlantique 1116 

França FRG02 Maine-et-Loire 3148 

França FRG03 Mayenne 745 

França FRG04 Sarthe 1156 

França FRG05 Vendée 2640 

França FRH01 Côtes-d'Armor 6553 

França FRH02 Finistère 5842 

França FRH03 Ille-et-Vilaine 1421 

França FRH04 Morbihan 5698 

França FRI11 Dordogne 13413 

França FRI12 Gironde 15319 

França FRI13 Landes 19028 

França FRI14 Lot-et-Garonne 3640 

França FRI15 Pyrénées-Atlantiques 11162 

França FRI21 Corrèze 9949 

França FRI22 Creuse 5263 

França FRI23 Haute-Vienne 7420 

França FRI31 Charente 6615 

França FRI32 Charente-Maritime 18732 

França FRI33 Deux-Sèvres 1687 

França FRI34 Vienne 4161 

França FRJ11 Aude 2166 

França FRJ12 Gard 12795 

França FRJ13 Hérault 10565 
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País NUTS-III Designação Nº de Jornadas 

França FRJ14 Lozère 4667 

França FRJ15 Pyrénées-Orientales 2030 

França FRJ21 Ariège 3181 

França FRJ22 Aveyron 3804 

França FRJ23 Haute-Garonne 2385 

França FRJ24 Gers 5468 

França FRJ25 Lot 8634 

França FRJ26 Hautes-Pyrénées 3786 

França FRJ27 Tarn 4454 

França FRJ28 Tarn-et-Garonne 5205 

França FRK11 Allier 1424 

França FRK12 Cantal 1923 

França FRK13 Haute-Loire 5946 

França FRK14 Puy-de-Dôme 5035 

França FRK21 Ain 2024 

França FRK22 Ardèche 6359 

França FRK23 Drôme 13397 

França FRK24 Isère 8457 

França FRK25 Loire 2115 

França FRK26 Rhône 562 

França FRK27 Savoie 3556 

França FRK28 Haute-Savoie 1595 

França FRL01 Alpes-de-Haute-Provence 6768 

França FRL02 Hautes-Alpes 556 

França FRL03 Alpes-Maritimes 3906 

França FRL04 Bouches-du-Rhône 4159 

França FRL05 Var 7229 

França FRL06 Vaucluse 2956 
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Figura A.1 - Variação, ao longo de cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018), em cada país, dos valores 

(média e respetivo intervalo de confiança a 95% - a sombreado) da abundância relativa de galinhola, do EVI - Índice de Vegetação 

Melhorado, do TCTwet - Transformação tasseled cap – componente água e do LST - Temperatura de superfície. Numeração 

das semanas corresponde à utilizada no calendário civil; semana 00 corresponde à semana que inclui dias de dezembro e 

janeiro. A linha vermelha a tracejado indica a separação entre o período de migração outonal (à esquerda) e o período de 

invernada (à direita). 
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Figura A.2 - Desempenho do modelo para o período de migração outonal, obtido com o pacote R performance (Daniel Lüdecke 

2020). 

 

Figura A.3 – Desempenho do modelo para o período de invernada, obtido com o pacote R performance (Daniel Lüdecke 2020). 
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Figura A.4 - Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e EVI amp. (EVI - Índice de Vegetação Melhorado; 

amplitude (amp.)) no período de migração outonal para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018). 

 

Figura A.5 – Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e EVI máx. (EVI - Índice de Vegetação Melhorado; 

máximo (máx.)) no período de migração outonal para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018). 
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Figura A.6 – Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e EVI méd. (EVI - Índice de Vegetação Melhorado; 

média (méd.)) no período de migração outonal para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018). 

 

Figura A.7 – Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e LST máx. (LST - Temperatura de superfície; 

máximo (máx.)) no período de migração outonal para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018). 
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Figura A.8 - Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e LST méd. (LST - Temperatura de superfície; 

média (méd.)) no período de migração outonal para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018). 

 

Figura A.9 - Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e TCTwet méd. (TCTwet - Transformação tasseled 

cap – componente água; média (méd.)) no período de migração outonal para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 

2017/2018). 
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Figura A.10 - Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e EVI amp. (EVI - Índice de Vegetação 

Melhorado; amplitude (amp.)) no período de invernada para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018). 
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Figura A.11 - Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e EVI máx. (EVI - Índice de Vegetação 

Melhorado; máximo (máx.)) no período de invernada para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018). 

 



FCUP 
Padrões e determinantes da abundância da galinhola                                 na migração outonal e invernada 

no Sudoeste da Europa 

53 

 

 

(Scolopax rusticola) 

 

Figura A.12 - Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e EVI méd. (EVI - Índice de Vegetação 

Melhorado; média (méd.)) no período de invernada para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018). 
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Figura A.13 - Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e LST máx. (LST - Temperatura de superfície; 

máximo (máx.)) no período de invernada para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018) 
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Figura A.14 - Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e LST méd. (LST - Temperatura de superfície; 

média (méd.)) no período de invernada para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 = 2017/2018). 
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Figura A.15 - Regressões lineares simples entre o índice de abundância relativa e TCTwet méd. (TCTwet - Transformação 

tasseled cap – componente água; média (méd.)) no período de invernada para cada período de caça (2009 = 2009/2010 a 2017 

= 2017/2018). 

 

 

 


