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Quero-quero
(Vanellus chilensis)

Pica-pau-do-campo
(Colaptes campestris)
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O Clube de Observadores
de Aves, ou simplesmente
COA, congrega pessoas
que têm profundo respeito
pela natureza e que
buscam um conhecimento
maior sobre tudo o que
tem a ver com a vida sobre
o nosso planeta. Fazem
isto em grupo, através da
observação e do estudo
da vida das aves em seu
ambiente natural.

Garça-branca-grande (Ardea alba)

As aves exercem uma
atração muito grande sobre o
homem, quer pela invejável
capacidade de voar, quer por
suas plumagens coloridas e
vistosas, ou por seus cantos
melodiosos. À medida que
conhecemos melhor esta
classe de animais, vamos
descobrindo que há aves que
não voam, que há outras com
plumagens que não são
coloridas, justamente para
que passem despercebidas,
e que seus cantos e outras
vozes nem sempre são
melodiosas, mas que às
vezes os sons que as aves
emitem são a única forma de
diferenciar as espécies. Isto
faz a atividade de observar
aves ser tão desafiadora e
motivante.

Você sabia que existem:
10.515 espécies de aves no planeta Terra?
3.330 especies de aves na América do Sul?
1.832 espécies de aves no Brasil?
661 espécies de aves no Rio Grande do Sul?
267 espécies de aves em Porto Alegre?
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João-de-barro (Furnarius rufus)

Suiriri (Tyrannus melancholicus)

Você pode começar em qualquer lugar. Pode ser
no quintal da sua casa, nas ruas e praças do seu
bairro, ou até mesmo observar aquelas aves que
você vê a partir da janela da sua casa.

Besourinho-de-bico-vermelho
(Chlorostilbon lucidus)
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Dicas para quem inicia:
Ÿ Use um binóculo com aumento entre 8 e 10
vezes
Ÿ Prefira as primeiras horas da manhã e as
últimas da tarde
Ÿ Fique atento aos sons que as aves emitem
Ÿ Observe o formato do bico, da cauda e a forma
de voar
Ÿ Use roupas discretas

Osmar Sehn

Bons locais para observar aves em P. Alegre:
Ÿ Parque Mascarenhas de Moraes
Ÿ Jardim Botânico
Ÿ Parcão Moinhos de Vento
Ÿ Parque Marinha do Brasil
Ÿ Parque Germânia
Ÿ Parque Farroupilha

Se você tem interesse por atividades ao ar livre, por ações de
proteção à natureza, fotografia de aves, gravação de vozes, ou
se quer simplesmente conhecer um pouco mais a respeito da
avifauna nativa, junte-se a nós.
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O calendário completo de nossas atividades está publicado
em www.coapoa.org.
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