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Introdução
O tema da avifauna sempre 
despertou o interesse do ser 
humano, que é impelido por sua 
curiosidade a conhecê-la cada vez. 
Tanto pelos seus cantos como 
também pelo facto de conseguirem 
voar, as aves tornaram-se num dos 
grupos de vertebrados bastante 
discutido.

Métodos
Para uma boa observação da 
avifauna é necessário utilizarmos 
um guia de campo, pois ajuda-nos 
na identificação das espécies que 
pretendemos observar.
Em relação á roupa devemos ter 
cuidado em vestir cores neutras, 
pois as aves espantam-se com 
facilidade se as pessoas estiverem 
vestidas com cores berrantes como 
laranja, amarelo e vermelho.
Também é essencial o uso de 
binóculos sendo um dos mais 
adequados para a observação de 
aves o 8x40, semelhante ao usado 
no mosteiro, ou então o uso do 
telescópio, de acordo com a 
situação em causa e com o 
material disponível no momento.

As melhores horas para observar 
aves são ao início da manhã e ao 
final da tarde, nesses momentos 
elas buscam alimentos. Para ser 
um bom observador de aves é 
importante ter os olhos e ouvidos 
preparados, para além de uma 
mente movida pela curiosidade. 
Também é crucial a boa memória, 
porque a observação é por vezes 
possível durante curtos instantes 
de tempo. 

Resultados e 
Discussão
Nesta última parte, aproveitamos 
para fazer algumas dicas para o 
estudo no campo:
- Fique próximo de árvores e 
arbustos, pois podem ajudar a 
camuflar a silhueta humana.
- Se se quer deslocar em direcção a 
uma ave, tente fazê-lo por detrás 
de um poste, uma árvore, etc. 
- Mantenha o sol nas suas costas
- Se tiver a possibilidade de 
observar de dentro de um carro 
seria melhor pois as aves parecem 
não associar veículos à presença 
de seres humanos.

Durante a observação de aves, 
estas  o ambiente em causa não 
devem ser prejudicado. É 
importante que as aves estudadas 
não sejam incomodadas. Ao 
examinarmos um ninho com ovos 
podemos fazer com que ele seja 
abandonado. Além das aves em si, 
também o ambiente merece ser 
respeitado, por isso devemos 
deixá-lo tal e qual como o 
encontramos.

Do estudo de campo destacam-se 
o estudo do comportamento dos 
seres, por exemplo, dieta e forma 
de alimentação, bem como, as 
atividades reprodutivas, 
associações com outras espécies, 
migrações e comportamento vocal; 
todos estes aspetos geram dados 
que são indispensáveis para a 
conservação de espécies 
ameaçadas. De facto, muito do que 
se sabe nestas áreas hoje em dia é 
resultado do estudo de campo das 
aves.


