
~23 cm

Esta ave tem uma técnica de pesca impressionante: paira perto do seu alvo e
mergulha a pique para capturar pequenos peixes na superfície da água. O nome em
latim “albi” (branco) +”frons” (testa) é uma dica de como podemos identificar esta
espécie.
This bird has an impressive fishing technique: it hovers close to the target and
plunges to capture small fish in the surface of the water. The latin name “albi”
(white) + “frons” (forehead) is a tip to how we can identify this species. Check the
picture to see if it makes sense.

Andorinha-do-mar-anã
Little tern

(Sternula albifrons)

Pode-se ver de Abril a Setembro
May be seen from April to September

Curiosidades / Fun facts

Ave pequena, com cerca de 23 cm de comprimento. Tem o bico amarelo com a
ponta preta, as patas amarelas e a fronte branca (também no Verão). As primárias
mais externas são pretas. Os juvenis têm o dorso com um aspecto “escamoso”, as
secundárias mais claras do que o resto das asas e o bico preto.
Small bird, with about 23cm in length. Has a yellow bill with a black tip, yellow legs
and a white forehead (also in Summer). The external primaries are black. The
juveniles have a black back, with a “scaly” aspect, the secundaries are brigther than
the rest of wings and they have a black tip.

Descrição / Description



Espécie de distribuição principalmente costeira. A reprodução ocorre, entre finais
de Abril e Julho, em praias e dunas com cobertura de vegetação reduzida, sapais,
salinas, pisciculturas e em ilhas situadas em lagoas ou barragens. As posturas são
constituídas por 1 a 3 ovos, durando o período de incubação entre 18 a 22 dias.
Fora da época de reprodução, apresenta uma distribuição mais alargada,
ocorrendo ao longo de toda a costa, sendo comum em zonas estuarinas e em
lagoas costeiras, em particular durante a migração pós-nupcial. Alimenta-se de
pequenos peixes e crustáceos, em lagoas costeiras e rias mas também no mar,
sobretudo no Algarve.
Species with a mostly coastal distribution. Breeding occurs between late April and
June, in beaches and dunes with little vegetation covering, marshes, fish farms and
in islands in lagoons or dams. The clutches are typically 1 to 3 eggs, with incubation
lasting 18 to 22 days. Outside breeding season, it presents a wider distribution,
occuring in most of the coastline, being commonly found in stuaraine areas and
coastal lagoons, particiulary during post-nupcial migration. It feeds on smalls fishes
and crustaceans, in coastal lagoons and streams, but also in the sea, especially in
the Algarve.

Ecologia / Ecology

Migrador Reprodutor
Breeding migratory bird

Fenologia / Phenology

Vulnerável (VU)
Vulnerable (VU)

Estado de conservação / Conservation status

Textos adaptados da Plataforma Biodiversidade a seus pés  (http://almargem.org/biodiv/)
Texts adapted from the “Biodiversidade a seus pés” plataform (http://almargem.org/biodiv/)


