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Não alimente os pombos
e evite deixar comida acessível.
Encoraje os seus vizinhos
a fazer o mesmo.

PROBLEMAS QUE OS POMBOS PODEM CAUSAR
O Pombo-doméstico é, entre as aves, a terceira espécie mais abundante
no país. Na ausência de inimigos naturais, como as aves de rapina, e na
presença de alimento abundante, a sua população tende a crescer muito
rapidamente, acarretando prejuízos e problemas de saúde pública:
U Os pombos são portadores de doenças, principalmente do foro
alergológico e podem difundir a ornitose e a salmonelose.
U Criam condições para infestações secundárias de insectos nos seus
ninhos.
U As suas fezes podem sujar e até danificar os edifícios e outro
património; geram odores desagradáveis e podem provocar acidentes
nos transeuntes.
U Os seus excrementos ácidos podem degradar a pintura nas viaturas de
forma irreversível.
U Os pombos reproduzem-se principalmente nos algerozes, caleiras e
parte interiores das coberturas, por isso os ninhos podem causar
entupimentos, provocando infiltrações no interior dos edifícios.
U Os ninhos, por detrás dos aparelhos de ar condicionado, contaminam
a qualidade do ar.
U Os pombos fazem ruído que pode incomodar.

ALGUNS CONSELHOS
PARA AJUDAR A MINIMIZAR O PROBLEMA
U Não alimente os pombos e evite deixar comida acessível. Encoraje os
seus vizinhos a fazer o mesmo.
U Tape o acesso a caleiras e outras aberturas nos telhados e terraços,
aplicando rede metálica directamente ou com ajuda de molduras de
madeira.
U Bloqueie todos os interstícios ou buracos em que os pombos se
possam instalar, por exemplo com folhas de madeira prensada ou outro
material sólido e leve; preencha eventuais fissuras por exemplo com
arame de galinheiro enrolado.
U Destrua regularmente os materiais de nidificação e ovos que
encontrar.
U Faça espantalhos artesanais por exemplo com garrafas plásticas
vazias, latas e tiras de alumínio. Deve substituí-los regularmente, para
evitar a habituação.
U Perturbe regularmente os pombos, enxotando-os para fora dos seus
poleiros.

Nota: Estas medidas não deverão afectar a segurança das pessoas; os materiais devem
estar firmemente fixados para evitar acidentes. Nalguns casos pode ser necessário
contactar a administração do Condomínio ou requerer uma autorização municipal.

