Relatório da saída de campo do
Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre
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Estação Ecológica do Taim
12 a 15 de outubro de 2017

INTRODUÇÃO
De 12 a 15 de outubro de 2017, o Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre
(COA-POA) realizou excursão 'a Estação Ecológica do Taim.
A ESEC do Taim possui atualmente uma área de 32.806,31 hectares dentro dos
Municípios de Santa Vitória do Palmar e de Rio Grande, na Planície Costeira do RGS,
formada por terras baixas e planas, com banhados e lagoas. As dunas litorâneas e
as falésias adjacentes 'a Lagoa Mirim representam o relevo mais acidentado.
Participaram 6 integrantes do clube, conforme lista abaixo em ordem alfabética.
Ângela Christello Rangel
Armando Molina Divan Junior
Fernando de Miranda Ramos
Lourenço Berger Divan
Rosane Vera Marques
Verônica Beatriz Goidanich

Foto de Armando Divan

Foto de Ângela Rangel

ITINERÁRIO e CONSIDERAÇÕES
Quinta -feira, 12 de outubro
A chegada na sede da Estação foi no início da tarde, com chuva intermitente e
bastante vento.
A primeira saída foi de carro ao longo do asfalto, pela BR 471 em frente 'a Estação,
rumo sul, observação feita de dentro dos carros.
Apesar da chuva e vento fortes, foi muito proveitosa a observação.
Os colhereiros, com a ventania forte, enfileiraram-se na taipa do canal todos com os
bicos virados de frente contra vento (foto).
Sexta-feira, 13 de outubro
Pelas 7h da manhã tomamos a estrada em direção Norte, e entramos na primeira
estrada de terra 'a direita, sempre observando de dentro dos carros devido a chuva
constante.
Seguimos ate’ o pequeno grupamento de casas e voltamos pela mesma estrada.
Paisagem predominante de banhados e campos limpos, com presença marcante do
pastoreio pesado do gado.
Almoço na sede da Estação
Pelas 2h da tarde, partimos da sede em direção norte e dobramos na primeira
estrada de terra 'a esquerda, em direção a Lagoa Mirim.
Os cisnes-de-pescoço-preto, os maçaricos-reais, as batuíras e as marrecaspiadeiras ( irerês ) foram somente avistados dessa estrada, e somente quando
estava chovendo (no outro dia com sol não estavam mais lá). Foram avistados so’ 2
indivíduos de cada uma dessas espécies.
A estrada termina na porteira de uma fazenda, mas como não achamos o
proprietário, voltamos e fomos ate' a lagoa pela outra estrada, que passa pela
"Capilha", pequena capela tombada como patrimônio histórico. Chuva amainando.
Sábado, 14 de outubro
Pelas 7 horas saímos a pe’ pela mata ao lado sul da sede da Estação, uma
combinação de campo limpo, alagados e mata com a presença marcante de
figueiras. Ótimo local para observar e fotografar, principalmente na borda
ensolarada da mata, onde era muito fácil de observar as aves e estava protegido do
vento. Primeiro dia ensolarado após muitos dias de chuva.

Almoço na sede da Estação
Pelas 2h da tarde saímos de carro em direção norte e entramos 'a direita na
segunda estrada de terra, que passa na margem sul da Lagoa das Flores. O grupo
se dividiu então pelas condições da estrada e um grupo continuou e outro foi
novamente pela estrada que fizemos no dia anterior.
Atravessamos a primeira ponte, onde havia um grupo de pescadores, e seguimos
ate’ a segunda ponte, onde descemos e caminhamos pelo bosque 'as margens do
arroio. Lugar excelente para observação e fotos.
De tardezinha, pelas 5 e meia, o grupo reuniu-se na Capilha para o pôr-de-sol.
Enquanto estávamos esperando o Sol se por, vimos um casal de marrecas-decoleira aterrizarem num ramo alto de um eucalipto próximo.
Domingo, 15 de outubro
Dia ensolarado
Caminhada pelas 7 e meia horário novo de verão pela mata em frente a sede da
Estação.
Predominância de campo sujo e mata. Ótimo local para observação e fotos.
Como metade dos participantes ja’ haviam visitado o Taim com o COA-POA,
chegamos 'a conclusão que a excursão vale a pena mesmo com o mau tempo, e
que a observação pode ser feita com sucesso de dentro dos veículos. Ao que
parece, os animais de banhado ficam muito 'a vontade com os automóveis.
Nossos obrigados a Glayson Ariel Bencke e a Eduardo Chiarani pela ajuda técnica.

ESPÉCIES REGISTRADAS
TINAMIDAE
PERDIZ ou CODORNA ( Nothura maculosa )
ANHIMIDAE
TACHÃ ( Chauna torquata )
ANATIDAE
MARRECA PIADEIRA ou IRERÊ ( Dendrocygna viduata )
CISNE-DE-PESCOÇO-PRETO ( Cygnus melancoryphus )
CAPOROROCA ( Coscoroba coscoroba )
MARRECA-DE-COLEIRA ( Callonetta leucophrys )
MARRECA-PE’-VERMELHO ( Amazonetta brasiliensis )
MARRECA-PARDINHA ( Anas flavirostris )
Foi observado 1 casal com três filhotes.
MARRECA-PARDA ( Anas georgica )
MARRECA-CRICRI ( Anas versicolor )

PODICIPEDIDAE
MERGULHÃO ( Podilymbus podiceps )
MERGULHÃO-GRANDE ( Podicephorus major )
CICONIIDAE
JOÃO-GRANDE ( Ciconia maguari )
PHALACROCORACIDAE
BIGUA’ ( Phalacrocorax brasilianus )
ARDEIDAE
SOCOZINHO ( Butorides striata )
GARÇA-VAQUEIRA ( Bubulcus ibis )
GARÇA-MOURA ( Ardea cocoi )
GARÇA-BRANCA-GRANDE ( Ardea alba )
GARÇA-BRANCA-PEQUENA ( Egretta thula )
MARIA-FACEIRA ( Syrigma sibilatrix )
THRESKIORNITHIDAE
MAÇARICO-PRETO ( Plegadis chihi )
MAÇARICO-DE-CARA-PELADA ( Phimosus infuscatus )
MAÇARICO-REAL ( Theristicus caerulescens )
COLHEREIRO ( Platalea ajaja )
ACCIPITRIDAE
GAVIÃO-CINZA ( Circus cinereus )
GAVIÃO-DO-BANHADO ( Circus buffoni )
GAVIÃO-CARAMUJEIRO ( Rostrhamus sociabilis )
GAVIÃO-CABOCLO ( Heterospizias meridionalis )
FALCONIDAE
CARACARA’ ( Caracara plancus )
CHIMANGO ( Milvago chimango )
QUIRIQUIRI ( Falco sparverius )
Dois indivíduos se protegendo da chuva encostados da parede da escola, perto do
grupamento de casas.

ARAMIDAE
CARÃO ( Aramus guarauna )
RALLIDAE
SARACURUÇU ( Aramides ypecaha )
TRÊS-POTES ( Aramides cajanea )
GALINHOLA ( Gallinula galeata )
FRANGO-D’ÁGUA-CARIJO’ ( Gallinula melanops )
Um casal fazendo ninho ao lado da estrada que fizemos sexta de manhã.
CHARADRIIDAE
QUERO-QUERO ( Vanellus chilensis )
BATUÍRA-DE-COLEIRA ( Caradrius collaris )
RECURVIROSTRIDAE
PERNILONGO ( Himantopus melanurus )
SCOLOPACIDAE
NARCEJA ( Gallinago paraguaiae )
Somente vocalização
MAÇARICO-DE-PERNA-AMARELA ( Tringa flavipes )
MAÇARICO-GRANDE-DE-PERNA-AMARELA ( Tringa melanoleuca )
JACANIDAE
JAÇANÃ ( Jacana jaçana )
LARIDAE
GAIVOTA-MARIA-VELHA ( Chroicocephalus maculipennis )
STERNIDAE
TRINTA-RÉIS-GRANDE ( Phaetusa simplex )
COLUMBIDAE
ROLINHA-PICUI’ ( Columbina picui )
POMBA-DE-BANDO ( Zenaida auriculata )
JURITI-PUPU ( Leptotila verreauxi )
PSITTACIDAE
CATURRITA ( Myopsitta monachus )

CUCULIDAE
ANU-BRANCO ( Guira guira )
SACI ( Tapera naevia )
Somente vocalização
STRIGIDAE
CORUJA-DO-CAMPO ( Athene cunicularia )
TROCHILIDAE
BEIJA-FLOR-DOURADO ( Hylocharis chrysura )
ALCEDINIDAE
MARTIM-PESCADOR-PEQUENO ( Chloroceryle americana )
PICIDAE
PICA-PAU-VERDE-BARRADO ( Colaptes melanochlorus )
PICA-PAU-DO-CAMPO ( Colaptes campestris )
PICAPAUZINHO-VERDE-CARIJO’ (Veniliornis spilogaster)
SCLERURIDAE
CURRIQUEIRO ( Geositta cunicularia )
FURNARIIDAE
JOÃO-DE-BARRO ( Furnarius rufus )
COCHICHO ( Anumbius annumbi )
PICHORORE’ ( Synallaxis ruficapilla )
JOÃO-TENENÉM ( Synallaxis spixi )
ARREDIO ( Cranioleuca sp )
RHYNCHOCYCLIDAE
TORORO’ ( Poecilotriccus plumbeiceps )
Vocalização
TYRANNIDAE
GUARACAVA-DE-BICO-CURTO ( Elaenia parvirostris )
TUCÃO ( Elaenia obscura )
JOÃO-POBRE ( Serpophaga nigricans )
ALEGRINHO ( Serpophaga subcristata )

BEM-TE-VI ( Pitangus sulphuratus )
SUIRIRI-CAVALEIRO ( Machetornis rixosa )
TESOURINHA ( Tyrannus savana )
FILIPE ( Myiophobus fasciatus )
PRÍNCIPE ( Pyrocephalus rubinus )
MARIA-PRETA-DE-BICO-AZULADO ( Knipolegus cyanirostris )
VIUVINHA-DE-ÓCULOS ( Hymenops Perspicillatus )
SUIRIRI-PEQUENO ( Satrapa icterophrys )
NOVINHA ( Xolmis irupero )
NOIVINHA-DE-RABO-PRETO ( Xolmis dominicanus )
VIREONIDAE
PITIGUARI ou GENTE-DE-FORA-VEM ( Cyclarys gujanensis )
Vocalização
HIRUNDINAE
ANDORINHA-MORENA ( Alopochelidon fucata )
ANDORINHA-DO-CAMPO ( Progne tapera )
ANDORINHA-DOMÉSTICA-GRANDE ( Progne chalybea )
ANDORINHA-DE-TESTA-BRANCA ( Thachyneta leucorrhoa )
ANDORINHA-DE-BANDO ( Hirundo rustica )
TROGLODYTIDAE
CORRUÍRA ( Troglodytes musculus )
POLIOPTILIDAE
BALANÇA-RABO-DE-MÁSCARA ( Polioptila dumicola )
TURDIDAE
SABIA’-LARANJEIRA ( Turdus rufiventris )
SABIA’-POCA ( Turdus amaurochalinus )
MIMIDAE
SABIA’-DO-CAMPO ( Mimus saturninus )
CALHANDRA-DE-TRÊS-RABOS ( Mimus triurus )

COEREBIDAE
CAMBACICA ( Coereba flaveola )
THRAUPIDAE
SANHAÇU-CINZENTO ( Tangara sayaca )
SANHAÇU-FRADE ( Stephanophorus diadematus )
SANHAÇU-PAPA-LARANJA ( Pipraeidea bonariensis )
CARDEAL ( Paroaria coronata )
EMBERIZIDAE
TICO-TICO ( Zonotrichia capensis )
CANÁ`RIO-DA-TERRA-VERDADEIRO ( Sicalis flaveola )
TIPIO ( Sicalis luteola )
indivíduo macho deu um show de cantoria pousado na cerca do lado do carro.
SABIA’-DO-BANHADO ( Embernagra platensis )
PARULIDADE
MARIQUITA ( Parula pitiayumi )
ICTERIDADE
CHOPIM-DO-BREJO ( Pseudoleistes guirahuro )
SARGENTO ( Agelasticus thilius )
GARIBALDI ( Chrysomus ruficapillus )
VIRA-BOSTA ( Molothrus bonariensis )
DRAGÃO ( Pseudoleistes virescens )
PASSERIDAE
PARDAL ( Passer domesticus )
TOTAL DE 106 ESPÉCIES
OUTRAS ESPÉCIES DA FAUNA OBSERVADAS
Graxaim do campo (Lycalopex gymnocercus) foi visto nos 3 dias, 4 indivíduos,
sendo que uma fêmea prenhe estava extremamente à vontade com a nossa
aproximação para as fotos.
Um outro graxaim próximo estava comendo um filhotinho de capivara que
provavelmente nasceu morto, pois tinha as patinhas limpinhas, como se nunca
tivesse caminhado. Enquanto o graxaim se alimentava, caracarás se empoleiraram
numa arvoreta próxima, esperando uma chance de acesso 'a carcaça.

Capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) foi o mamífero mais visto em todos os
locais visitados.
Ratão-do-Banhado ( Myocastor coypus )
Jacaré-de-Papo-Amarelo ( Caiman latirostris )
Tartaruga tigre-d’água ( Trachemys dorbigni ) caminhando pelo campo ao lado
da sede da Estação, provavelmente pronta para a postura.
Lagarto ( Tupinambis merianae ) na borda da mata , do outro lado da estrada,
em frente 'a sede da Estação. Exemplar adulto.
3 cobras verdes deslizando no campo limpo, na borda da mata vizinha da sede da
Estação. Sol de meio-dia.
IMAGEM COM OS PONTOS VISITADOS PELO GRUPO

