Confraternização de final de ano do COA–POA
Parque Estadual de Itapuã – 08/12/2013

O ponto de encontro na Av. Oscar Pereira já se tornou tradicional quando as atividades
do COA-POA acontecem na zona sul de Porto Alegre. Ali, um grupo se encontrou às
6:30h, enquanto outros já seguiam diretamente para o Parque Estadual de Itapuã, local
escolhido para a confraternização deste ano. No Centro de Visitantes do Parque, às 7:50h,
fizemos a foto do grupo e seguimos para a Praia da Pedreira, de onde iniciamos a Trilha
da Fortaleza.
Adultos e crianças desfrutaram as belezas desta trilha, guiados pelo guarda-parque
Henrique, que levou o grupo ao alto do morro da Fortaleza, de onde se tem uma vista
privilegiada dos morros, enseadas e ilhas da região de Itapuã. A observação de aves
ocorreu durante a caminhada até o topo do morro, embora relativamente poucas espécies
tenham sido avistadas, devido à vegetação cerrada da trilha. Os destaques foram um picapau-dourado, na metade do caminho, e os sabiás-ferreiros, vistos no início da trilha e no
estacionamento da Praia da Pedreira. Em compensação, grupos de simpáticos bugiosruivos puderam ser observados em três ou quatro pontos da caminhada. Um pequeno
grupo que ficou para trás pode observar um beija-flor-dourado construindo o seu ninho.
Após o retorno, enquanto alguns já começavam a preparar o almoço, as crianças – e
também algumas crianças grandes – não resistiram à vontade de cair na água. Que banho
gostoso... que fez alguns lembrarem da Porto Alegre de antigamente, quando se podia
tomar banho no Guaíba em diversos pontos da capital hoje totalmente urbanizados e
poluídos.
Aos poucos, à medida que a fome aumentava, o grupo todo foi se reunindo em torno da
churrasqueira, pilotada pelo Ruben e pelo Diógenes.
Como havia um número expressivo de pessoas que estavam participando pela primeira
vez de uma atividade do COA-POA, fizemos uma grande roda e iniciamos uma
apresentação pessoal, quando cada um falou um pouco de si e daquilo que o motiva a
participar deste tipo de atividade. Ficou claro que, embora o grupo fosse bastante
heterogêneo em termos de faixa etária e também de formação e atividades profissionais, o
interesse pela avifauna e a certeza de que os ambientes naturais devem ser preservados
fizeram com que houvesse uma ótima interação entre todos os participantes.
Seguiram-se algumas breves informações sobre as aves e sobre a vegetação do parque,
dadas pelo Glayson e pelo Jair, que trabalhou por mais de um ano na área.
O Diógenes fez um rápido resumo estatístico do ano, comparando o número de saídas e
de espécies observadas em 2013 e 2012.

Iniciamos então a brincadeira de amigo secreto, da qual a grande maioria participou,
enquanto durante todo o tempo os churrasqueiros serviam os participantes com as
especialidades preparadas.
Finalizamos com este programa o calendário oficial do COA-POA para o ano de 2013,
desejando a todos um ótimo final de ano e que em 2014 possamos estar juntos
novamente, buscando atuar sempre dentro dos cinco grandes objetivos estabelecidos para
o COA-POA e divulgados em: http://www.coapoa.org/index.php/sobre-o-coa/objetivos
Lista das espécies observadas (77 espécies):
Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)
Ortalis guttata (Spix, 1825)
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)
Butorides striata (Linnaeus, 1758)
Cathartes aura (Linnaeus, 1758)
Coragyps atratus (Bechstein, 1793)
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)
Milvago chimachima (Vieillot, 1816)
Falco sparverius Linnaeus, 1758
Chroicocephalus maculipennis (Lichtenstein, 1823)
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)
Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)
Piaya cayana (Linnaeus, 1766)
Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818)
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)
Hylocharis chrysura (Shaw, 1812)
Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)
Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827)
Piculus aurulentus (Temminck, 1821)
Colaptes campestris (Vieillot, 1818)
Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816
Conopophaga lineata (Wied, 1831)
Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835)
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)
Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859)
Furnarius rufus (Gmelin, 1788)
Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832)
Synallaxis cinerascens Temminck, 1823
Synallaxis spixi Sclater, 1856
Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853)
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793)
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818)
Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824)
Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846)
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)

inambuguaçu
aracuã
biguá
socozinho
urubu-de-cabeça-vermelha
urubu-de-cabeça-preta
gavião-carijó
carrapateiro
quiriquiri
gaivota-maria-velha
asa-branca ou pombão
pomba-de-bando
juriti-pupu
juriti-gemedeira
alma-de-gato
beija-flor-de-topete
beija-flor-de-fronte-violeta
beija-flor-dourado
martim-pescador-grande
martim-pescador-pequeno
picapauzinho-verde-carijó
pica-pau-dourado
pica-pau-do-campo
choca-da-mata
chupa-dente
vira-folha
arapaçu-verde
arapaçu-escamoso-do-sul
joão-de-barro
trepador-quiete
pi-puí
joão-teneném
arredio-oliváceo
dançador
caneleirinho-preto
borboletinha-do-mato
tororó
risadinha

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)
Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868
Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)
Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817)
Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)
Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776)
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819
Tyrannus savana Vieillot, 1808
Empidonomus varius (Vieillot, 1818)
Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)
Progne tapera (Vieillot, 1817)
Progne chalybea (Gmelin, 1789)
Troglodytes musculus Naumann, 1823
Turdus rufiventris Vieillot, 1818
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850
Turdus subalaris (Seebohm, 1887)
Turdus albicollis Vieillot, 1818
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)
Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837
Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776)
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)
Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823)
Paroaria coronata (Miller, 1776)
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)
Poospiza cabanisi Bonaparte, 1850
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)
Parula pitiayumi (Vieillot, 1817)
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817)
Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819)
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)
Euphonia pectoralis (Latham, 1801)

guaracava-de-barriga-amarela
guaracava-de-bico-curto
tuque
tucão
alegrinho
irré
bem-te-vi
bem-te-vi-rajado
suiriri
tesourinha
peitica
enferrujado
gente-de-fora-vem ou pitiguari
juruviara
andorinha-do-campo
andorinha-doméstica-grande
corruíra
sabiá-laranjeira
sabiá-poca
sabiá-ferreiro
sabiá-coleira
cambacica
trinca-ferro-verdadeiro
tico-tico-rei
sanhaçu-cinzento
sanhaçu-frade
cardeal
tico-tico
quete
canário-da-terra-verdadeiro
coleirinho
azulão
mariquita
pula-pula
pula-pula-assobiador
encontro
vira-bosta
fim-fim
gaturamo-serrador ou ferro-velho

Participaram do encerramento do ano as seguintes pessoas (em ordem alfabética) - total
35 pessoas:
Assis P. de Morais
Beatriz S. Hasenack
Camila J. Matzembacher
Daniel Gerardi
Diógenes B. Machado

Erik C. M. Wolff
Fernando Ramos
Geraldo José Valim
Glaucia Correia
Glayson A. Bencke
Helena Backes
Henrique Alievi
Jacqueline Poulton
Jair Gilberto Kray
Jorge Correia Neto
Jorge Luiz Wolff
Julian Zanotelli
Kleber Pinto de Oliveira
Luciana Pêss
Manuela Alievi
Marcelo de Oliveira Chagas
Marcelo Meller Alievi
Marcia Branchina
Marcio Pamplona
Maria Clara Correia
Osmar Sehn
Paola Bencke
Patrícia Alievi
Rita Schuster
Roberto Artigalás
Rosane Vera Marques
Ruben Poerschke
Silvia Richter
Walter Hasenack
Yasmin Bencke

