
Se avistar uma pequena ave a mover-se em sincronia com as ondas, como se a fugir
para não molhar as patas, provavelmente trata-se de pilrito-das-praias. Nessa zona
intertidal é onde se alimentam e podem até defender agressivamente a área de
outras aves que possam ter interesse.
If you spot a small bird moving in synch with the waves, as if running away to avoid
getting the feet wet, it is probably a sanderling. In that intertidal area is where they
strive looking for food and they may even defend the area agressively from other
birds that might be interested.

Curiosidades / Fun facts

Ave com cerca de 20 cm de comprimento, de aspeto pálido, com o bico e as patas
pretos. No inverno, a parte superior do corpo é cinzento-clara e a parte inferior
branca, ostentando uma marca preta proeminente na dobra da asa. No Verão, a
cabeça, peito e dorso apresentam-se de cor preta e castanha durante breves
períodos.
Bird with about 20 cm length, of pale looks, with a black bill and legs. In Winter, the
upper parts are light grey and the underparts white, displaying a clear black mark in
the wing fold. In Summer, the head, chest and back are black and brown during a
brief period.

Descrição / Description

Pilrito-das-praias
Sanderling

(Calidris alba)

~20 cm
Pode-se ver todo o ano

May be seen all year round



Esta é uma ave típica de praias abertas e amplas, ocorrendo ainda em sectores
arenosos de estuários e “rias” e, em menor frequência, em sectores de vasa
arenosa, salinas e lagoas costeiras. A dieta deste pilrito é constituída por pequenos
invertebrados capturados na areia.
This bird is typical sight in open and wide beaches, occurring as well in sandy
sectors of estuaries and lagoons and, less frequently, in salt marshes and coastal
lagoons. The diet of the sanderling consists mostly of small invertebrates captured
in the sand.

Ecologia / Ecology

Visitante
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/)


