
Os borrelhos podem ser vistos muitas vezes a caminhar perto de dunas,
normalmente caminhando um pouco e parando para observar. Quando precisam de
evitar predadores perto dos ninhos, podem afastar-se a “fingir” que têm uma asa
partida, aliciando os predadores a seguirem-nos e levando o perigo para longe.
Plovers can often be seen walking near dunes, usually sprinting for a bit and then
stopping to observe. When they need to ward off predators from the nests, they may
move away “pretending” that they have a broken wing, enticing predators to chase
them and leading the danger away from the nests.

Curiosidades / Fun facts

Ave com 15 a 17 cm de comprimento. Apresenta as patas escuras e uma coleira
interrompida, que a diferencia de outras espécies de borrelho comuns. A parte
superior é acastanhada e a inferior esbranquiçada. Quando em voo denota-se a barra
alar branca. Os machos na época de reprodução apresentam a coroa cor-de-canela,
uma barra preta na fronte e uma marcada lista ocular branca.
Bird with 15 to 17 cm length. Has dark legs and an interrupted “colar”, that sets it
apart other common plover. The upper part is brownish and the underparts are
whiteish. When in flight, a white wing bar is visible. The males in breeding season
presente a cinnamon-colored crown, a white bar in the forehead and an evident white
strip in the eye.

Descrição / Description

Borrelho-de-coleira-interrompida
Kentish plover

(Charadrius alexandrinus)

~16 cm
Pode-se ver todo o ano

May be seen all year round



No Inverno, esta espécie procura normalmente praias, salinas ou pequenas ilhas de
areia. Gosta de superfícies macias de areia e zonas lodosas, tolera praias com
cascalho e evita terrenos rochosos e costas expostas ao vento. É essencialmente
costeiro em grande parte da área de nidificação, encontrando-se em zonas
arenosas e em lagoas costeiras. Em zonas interiores, alimenta-se essencialmente
de insetos e também moluscos, crustáceos e aranhas. Em zonas litorais, alimenta-
se sobretudo de crustáceos, poliquetas, vermes e moluscos. As primeiras posturas
surgem em Março ou Abril, e são compostas, normalmente, por 3 ovos, que são
incubados entre 24 a 27 dias.
In Winter, this species normally searches for beaches, salt marshes or small sand
isles. It enjoys soft surfaces of sand and muddy areas, tolerates beaches with gravel
avoiding rocky terrain and wind-exposed coastlines. It is mostly coastal in a large
portion of the nesting area, being found in sandy areas and coastal lagoons. In
coastal areas, it feeds mostly on crustáceas, polychaetes, vermin and mollusc. First
clutches appear between March and April and are, usually, of 3 eggs, incubated
between 24 to 27 days.

Ecologia / Ecology

Reprodutor/Visitante
Breeding/Visiting bird

Fenologia / Phenology

Pouco Preocupante (LC)
Least Concern (LC)

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/)


