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Abstract.  The authors present records of Patagioenas corensis Jacquin, 1784 or Bare-eyed Pigeon  in 

Aruba, Caribe, November/2010. 

 

          Aruba é uma ilha situada no mar do Caribe a cerca de 24 km da costa da Venezuela, 
com 182 km2, sendo 31,36 km de comprimento por 9,6km de largura, tendo como ponto 
mais alto a Montanha Jamanota com 185 m. Sua capital é Oranjestad, uma simpática cidade 
que lembra muito a Holanda, pois Aruba faz parte do território holandês, apesar da certa 
autonomia alcançada há poucas décadas. 
          Apesar de ser um dos balneários mais procurados do mundo e um dos melhores 
destinos para mergulho, com sua enorme rede hoteleira, possui ainda áreas naturais 
importantes como o Parque Nacional Arikok, criado em 2000, com 20 milhas de trilhas que 
protegem áreas áridas e naturais da ilha e parte de sua orla, com cavernas e piscinas 
naturais (http://www.arubanationalpark.org/), e o Bubali Bird Sanctuary que protege uma 
das principais áreas alagadas do Caribe, inclusive é um sítio RAMPSAR. Mas há outras áreas 
alagadas, principalmente em Palm Beach onde ficam os hotéis principais, e fáceis de serem 
visitadas, pois ficam ao lado da estrada costeira que passa atrás dos hotéis.  
          Aruba possui 207 espécies de aves, sendo 70 residentes e 164 migrantes, segundo 
pesquisa na internet (www.birdlist.org e www.arubabirds.com). 
          Em nossas visitas a esta bela ilha, em especial de 11 a 21 de novembro de 2010, 
fizemos observações nas áreas citadas, onde pudemos relacionar e registrar parte de sua 
avifauna (SANTOS, 2011).  
          Por sua beleza, o detalhe do anel escuro em volta dos olhos e facilidade de se 
encontrar, impressionou-nos a pomba silvestre Patagioenas corensis Jacquin, 1784, 

conhecida por Bare-eyed Pigeon, registrada em fotos em especial em 16/11/2010 (abaixo) e 
vídeos disponíveis na internet (PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ, 2011). 

Patagioenas corensis, ou também Columba corensis (antigo nome científico), é ave 
pertencente à família COLUMBIDAE, com ocorrência em Aruba, Bonaire e Curaçao (Antilhas 
holandesas); Colômbia e Venezuela (BIRDLIFE, 2011).  
 Parece ser uma pomba comum nas regiões de sua distribuição, pois em Aruba é vista 
em praticamente em todos os lugares e ambientes, inclusive próximos das habitações 
humanas, como na região dos hotéis e resorts em Palm Beach, onde a encontramos várias 
vezes em todas as nossas estadas na referida ilha. 
 Assim, a pomba silvestre Patagioenas corensis foi registrada e incluída na nossa 
listagem da ilha de Aruba, e mesmo sendo uma espécie comum para a região, achamos 
importante divulgar seu registro, para ajudar no processo de educação ambiental por meio do 
conhecimento de espécies da fauna, e em especial desta belíssima pomba. 
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