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Ao ar livre

Birdwatching: uma viagem
ao mundo dos pássaros
Arquipélago é habitat de 360 espécies
de aves; paraíso para fãs do ecoturismo
ILHABELA
OVALE BRANDSTUDIO
@jornalovale

Aos poucos, as primeiras luzes do dia vão passando por
entre as árvores da floresta,
tingindo a penumbra e revelando a vida ali escondida. O
silêncio é quebrado por um
som que ecoa de longe: é o
Tiê-sangue dando as boas-vindas. A melodia continua com
o Tangará e com o Papagaiomoleiro. O cenário, que mais
parece uma obra de arte pincelada pelas mãos do francês
Claude Monet, fica em Ilhabe-

la. Não por acaso, o município
recebe viajantes atraídos para
a prática de birdwatching (observação de pássaros).
Com 92% do território coberto
por Mata Atlântica, o arquipélago possui cerca 360 espécies
de aves identificadas, como
papagaios-moleiro (símbolo
da cidade), saíras, tiês, tiribas,
saís, bem-te-vis, diversos tipos
de beija-flores, tucanos de bico
verde e pica-paus.
Nas regiões mais afastadas
do centro urbano, protegidas
pela natureza, é possível encontrar ainda algumas espécies ameaçadas de extinção
como o macuco, a jacutinga,

os gaviões pega-macaco e o
pombo-pequeno.
E é neste contexto que a
Prefeitura, por meio de sua
Secretaria de Turismo, criou
no ano passado o Festival de
Aves de Ilhabela, que contou
com intensa programação
entre palestras, minicursos,
cinema, oficinas e atividades
infantis.
Passarinhar.

Com temperaturas elevadas - média anual de 23ºC -,
Ilhabela é recheada de montes que chegam a 1.300m de
altitude. Tal geografia cria
um habitat perfeito para os
pássaros. Veja detalhes de algumas aves que poderão ser
vistas por lá quando forem
retomadas as visitações:

Saira-sete-cores

SAIBA MAIS
ALBATROZ
Ave marinha de grandes
dimensões, que move-se de
forma muito eficiente no ar,
cobrindo grandes distâncias
com pouco esforço.
Alimentam-se de moluscos,
como lulas, peixes e krill.

insetos e caramujos
arborícolas e terrícolas.

BEIJA-FLOR
Entre as características
distintivas do grupo contamse o bico alongado, a
alimentação à base de néctar,
plumagem iridescente e uma
língua extensível e bifurcada.

Gavião pega macaco
Espécie possui cerca de 72 cm
de comprimento, 2,30 m de
envergadura e chega a pesar
até 6,5 kg. É uma das maiores
aves no Brasil. A cor negra
com manchas brancas torna-o
uma ave de rara beleza. Seu
tempo de vida é de
aproximadamente 25 anos.

Bem-te-vi
Com 23,5 cm, caracteriza-se
pela coloração amarela viva
no ventre e uma listra branca
no alto da cabeça, além do
canto que nomeia o animal: é
um dos primeiros a
vocalizarem ao amanhecer.
Caracoleiro
Chegam a medir até 42 cm de
comprimento com plumagem
variável. Recebem tal nome
popular devido ao fato de se
alimentarem de aranhas,

Papagaio-moleiro
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Coruja-preta
Chegam a medir até 35cm de
comprimento, com plumagem
negra, listras brancas, bico e
tarsos amarelos.

jacutinga
Mede cerca de 75 cm,
alimenta-se de frutos e bagas.
Espécie em via de extinção.
Papagaio-moleiro
Maior espécie do gênero,
mede cerca de 40 cm de
comprimento. Possui
plumagem verde, boné
geralmente amarelo, azul e
vermelho, bico e anel

perioftálmico brancos.
Pica-pau
Tamanho pequeno a médio,
com penas coloridas e, na
maioria dos machos, com uma
crista vermelha. Suas patas
possuem dois dedos voltados
para frente e dois dedos
voltados para trás, o que lhe
auxilia a se agarrar nos troncos
de árvores. São capazes de dar
100 bicadas por minuto no
tronco de uma árvore e
alimentam-se principalmente
de larvas de insetos.
Tucano de bico verde
Medem cerca de 48 cm de
comprimento, possuindo,
como o próprio nome popular
indica, bico de cor verde,
garganta e peito amarelos e
barriga vermelha. Se alimenta
de frutos, artrópodes e
pequenos vertebrados (filhotes
e ovos de outras aves).

