RVS Banhado dos Pachecos - Viamão (Águas Claras)
18 Agosto de 2018
Saída de campo do COA-POA
No dia 18 de agosto de 2018 o COA-POA realizou mais uma saída a campo para visitação do
Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos (RVSBP),no Distrito de Águas Claras, em Viamão-RS. No
total foram registradas 94 espécies, listadas em anexo.
Participaram 17 sócios do Clube que se encontraram na Sede do RVSBP às 07h30min. O dia estava
seco, sem vento, temperatura em torno dos 11˚C, muito agradável para observação de aves. A amplitude
térmica foi enorme (17˚C), pois à tarde, quando encerramos a caminhada (15hs), já estava em 28˚C.

Fomos recepcionados pelo vigia e em seguida pelo Guarda-Parque Glauber. Fizemos registros em
torno da sede, com muitas andorinhas e o taperuçu-de-coleira-branca voando em torno do local. Em seguida
nos deslocamos pela Trilha do Cervo, com muitos registros de aves nas capoeiras e pequenas árvores do
campo, salientando o quem-te-vestiu, o sanhaçu-frade e um bando enorme de urubus, onde circulavam juntas
as três espécies conhecidas e comuns do local (urubu-de-cabeça-amarela, urubu-de-cabeça-vermelha e
urubu-de-cabeça-preta). Na parte baixa da trilha encontramos a choca-da-mata e a choca-de-chapéuvermelho, bem como o pi-puí, entre outras aves. Ao retornar, passamos pela Trilha do Carcará e concluímos
estes trajetos com mais de 50 espécies registradas até as 11hs.
Nos deslocamos de carro até a Trilha da Barragem, parando em dois locais no caminho para observar
o cardeal-do-banhado, uma fêmea do coleiro-do-brejo e várias espécies de marrecas, capivaras e até uma
lontra no entorno do lago.
Na trilha da barragem foram vistos, quase lado-a-lado, o dragão e o chopim-do-brejo, com uma boa
discussão sobre as diferenças entre estas duas espécies muito parecidas à primeira vista. Um gavião-dobanhado (morfo claro) passou lentamente, mas bem distante, ao longo de uma sanga, e um maguari cruzou o
céu carregando uma cobra em seu bico.
No final da trilha, depois de percorrer uns 2km avistamos um grande bando de caraúnas e de
garibaldis, e no meio dos juncos o canário-do-brejo. Alguns dos participantes retornaram e um pequeno
grupo completou as observações na beira da barragem onde se viu ao longe marrecas-caneleiras, irerês,
vários casais de pé-vermelho e marrecas cri-cri, além de um mergulhão-caçador. O retorno ocorreu às
15:30hs.
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Lista de Aves Observadas (94) - Nomes de acordo com CBRO (Piacentini et al. 2015)

Família/Espécie
Anhimidae
ChaunaTorquata
Anatidae
Amazoneta brasiliensis
Anas versicolor
Dendrocygna bicolor
Dendrocygnaviduata
Cracidae
Ortalis squamata
Prodicipedidade
Podilymbus podiceps
Ciconiidae
Ciconia maguari
Ardeidae
Ardea alba
Ardea cocoi
Syrigma sibilatrix
Strigidae
Athene cunicularia
Threskiornithidae
Plegadis chihi
Phimosus infuscatus
Platalea ajaja
Cathartidae
Coragyps atratus
Cathartes aura
Cathartesburrovianus
Accipitridae
Buteo brachyurus
Circus buffoni
Rupornis magnirostris
Rostrhamus sociabilis
Falconidae
Caracara plancus
Falco sparverius
Milvago chimachima
Milvago chimango
Aramidae
Aramus guarauna
Jacanidae
Jacana jacana
Rallidae
Gallinula galeata
Pardirallus sanguinolentus
Aramides ypecaha
Charadriidae
Vanellus chilensis
Columbidae
Columbina picui
Columbina talpacoti
Patagioenaspicazuro
Zenaida auriculata

Nome em Português
tachã
marreca-pé-vermelho
marreca cri-cri
marreca-caneleira
irerê
aracuã-escamoso
mergulhão-caçador
maguari
garça-branca-grande
garça-moura
maria-faceira
coruja-buraqueira
caraúna
tapicuru
colhereiro
urubu-de-cabeca-preta
urubu-de-cabeça-vermelha
urubu-de-cabeça-amarela
gavião-de-cauda-curta
gavião-do-banhado
gavião-carijó
gavião-caramujeiro
carcará
quiri-quiri
carrapateiro
chimango
carão
jaçanã
frango-d’água-comum
saracura-do-banhado
saracuruçu
quero-quero
rolinha-picuí
rolinha-roxa
pomba-asa-branca
avoante
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Apodidae
Streptoprocnezonaris
Psittacidae
Myiopsittamonachus
Cuculidae
Crotophagaani
Guiraguira
Piayacayana
Trochilidae
Hylocharischrysura
Picidae
Colaptescampestris
Colaptesmelanochloros
Thamnophilidae
Thamnophilus caerulescens
Thamnophilus ruficapillus
Furnariidae
Anumbius annumbi
Furnarius rufus
Certhiaxis cinnamoneus
Schoeniophylax phryganophilus
Synallaxis cinerascens
Turdidae
Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus
Mimidae
Mimus saturninus
Hirundinidae
Tachycineta leucorrhoa
Progne chalybea
Pygochelidon cyanoleuca
Troglodytidae
Troglodytes musculus
Rhynchocyclidae
Poecilotriccus plumbiceps
Phylloscartes ventralis
Tyrannidae
Arundinicola leucocephala
Hymenops perspicillatus
Machetornis rixosa
Satrapa icterophrys
Elaenia flavogaster
Serpophaga nigricans
Serpophaga subcristata
Camptostoma obsoletum
Pitangus sulphuratus
Xolmis irupero
Vireonidae
Cyclarhisgujanensis
Passerellidae
Ammodramushumeralis
Zonotrichiacapensis
Thraupidae
Coerebaflaveola
Volatinia jacarina
Coryphospingus cucullatus
Stephanophorus diadematus

taperuçu-de-coleira-branca
caturrita
anu-preto
anu-branco
alma-de-gato
beija-flor-dourado
pica-pau-do-campo
pica-pau-verde-barrado
choca-da-mata
choca-de-chapéu-vermelho
cochicho
joão-de-barro
curutié
bichoita
pi-puí
sabiá-laranjeira
sabiá-poca
sabiá-do-campo
andorinha-de-sobre-branco
andorinha-doméstica-grande
andorinha-pequena-de-casa
corruíra
tororó
borboletinha-do-mato
freirinha
viuvinha-de-óculos
suiriri-cavaleiro
suiriri-pequeno
guaracava-de-barriga-amarela
joão-pobre
alegrinho
risadinha
bem-te-vi
noivinha
pitiguari
tico-tico-do-campo
tico-tico
cambacica
tiziu
tico-tico-rei
sanhaçu-frade
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Tangara preciosa
saíra-preciosa
Paroaria coronata
cardeal
Poospiza nigrorufa
quem-te-vestiu
Microspingus cabanisi
quete-do-sul
Sicalis flaveola
canário-da-terra-verdadeiro
Sicalis luteola
tipio
Sporophila collaris
coleiro-do-brejo
Emberizoides ypiranganus
canário-do-brejo
Emberizoides herbicola
canário-do-campo
Parulidae
Myiothlipis leucoblephara
pula-pula-assobiador
Geothlypisa equinoctialis
pia-cobra
Icteridae
Agelasticus thilius
sargento
Chrysomus ruficapillus
garibaldi
Pseudoleistes virescens
dragão
Pseudoleistes guirahuro
chopim-do-brejo
Amblyramphus holosericeus
cardeal-do-banhado
Molothrus bonariensis
chupim

Relação dos participantes da saída
Pedro Henrique Reichelt Ayres
Vanessa Canabarro
Augusto Potter
Márcio Torres
Rodrigo Rogovski
Ana Paula Maciel
Ines Vasconcelos
Glauco Magalhães
Jorge Luiz Wolff
Andre de Azevedo e Souza
Marta Mincato
Armando Divan
Marcus Vinicius Rodrigues
Carla da Silveira
Roberto DallAgnol
Cátia Dias
Lucas Silveira

Relatório elaborado por: R. Dall’Agnol
Revisão : E. Chiarani
Agradeço a ajuda da Ana Paula e do Márcio Torres na identificação das espécies em campo.

