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As briófitas são componentes predominantes de grande parte dos ecossistemas 
antárticos, onde são registradas 27 espécies de hepáticas e 113 de musgos sempre em 
regiões em que há um aporte regular de água.  No arquipélago Shetland do Sul está 
situada a Ilha Elefante, com área aproximada de 465 km2, onde casais de skua-
marrom (Catharacta lonnbergi) constroem seus ninhos com cobertura vegetal 
“musgo-gramínea”, movendo vegetação de áreas onde a mesma já está consolidada. 
Esta relação é altamente benéfica tanto para skuas quanto para a vegetação, pois a 
vegetação garante mais proteção aos ovos com relação à possibilidade de impactos 
contra o solo rochoso, podendo influenciar positivamente no sucesso reprodutivo das 
aves. Já a vegetação é favorecida pela dispersão que as aves promovem e também 
pelos nutrientes necessários ao seu estabelecimento inicial, promovido pela deposição 
de guano.  O objetivo deste trabalho é identificar as espécies de briófitas utilizadas 
pelas skuas para compor seus ninhos na Ilha Elefante. Para tal, foram coletadas 
amostras de vegetação (n=79 amostras) encontradas nos ninhos de skuas em Stinker 
Point, Ilha Elefante, no verão de 2016. As briófitas coletadas foram identificadas no 
Laboratório de Biologia e Conservação da Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul e as exsicatas depositadas no Herbário Dr. Ronaldo Wasum (HERW). As briófitas 
foram identificadas em 76 das amostras analisadas sendo uma espécie de hepática e 
17 de musgos, em 12 gêneros e nove famílias. Foram documentados quatro novos 
registros para a Ilha Elefante: Distichium capillaceum (Hedwig) Bruch & Schimper, 
Ditrichum hialynum (Mitt.) Kuntze, Bryum nivale Müll.Hal. e Warnstorfia 
fontinaliopsis (Müll.Hal.) Ochyra. Verificou-se que as três espécies mais presentes 
nos foram Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, Polytrichastrum alpinum (Hedw.) 
G.L.Sm, e Chorisodontium aciphyllum (Hook.f. & Wilson) Broth. Estudos com 
ninhos de skuas na Ilha Rei George (localizada no mesmo arquipélago já registraram 
estas espécies sendo que as duas primeiras apresentaram maior frequência de 
ocorrência. Estudos que promovam a ampliação dos conhecimentos sobre relações 
existentes entre aves (skuas) e a vegetação são importantes para o desenvolvimento de 
estudos ecológicos e de aspectos básicos da biologia das espécies envolvidas, fatores 
chaves para tomada de decisões referentes à conservação de espécies.  


