AS GUARDIÃS
DA HORTA

AVES
FAZEM
MAIS
DO QUE
CANTAR
Ilustração ⬥ Davina Falcão

RECONECTA-TE À NATUREZA

www.palombar.pt

APOIOS INSTITUCIONAIS

APOIOS

As aves que ocorrem
nas hortas e aldeias
alimentam-se de
lagartas, moscas,
lesmas, ratos
e outras espécies
que consomem os
legumes e hortaliças
cultivados.

PARCEIRO

M

AS

①  O que tenho de especial que me permite
caçar silenciosamente?
a) o bico  b) as penas  c) as asas
②

Alvéola-branca
Motacilla alba
Esta é uma espécie que se alimenta
de uma grande variedade de insetos,
sendo frequente nos campos cultivados
ou em cursos de água, mas também em
parques, jardins e até em estradas muito
movimentadas. Tem o comportamento
característico de balancear a cauda
e pode ser identificada pelo seu babete
e capuz pretos, que contrastam com
o dorso cinzento e o peito branco.
Em algumas regiões do país, é conhecida
por Arbela ou Lavandisca.

⑤

Observa a natureza à tua volta.
Consegues ver-me? Se não,
imagina-me a balancear
a minha cauda.

Eu como os insetos indesejados
que podem entrar na tua habitação.
Desenha-me, no teu caderno,
empoleirada no cimo da tua casa.

Rabirruivo-preto
Phoenicurus ochruros
Esta pequena ave insetívora é um ícone das aldeias e surge
empoleirada no cimo das casas, em barracões ou muros, locais
esses onde também constrói os seus ninhos. Apanha as suas
presas em pleno voo e ajuda no controlo dos insetos indesejados
que podem entrar nas casas, tais como moscas e mosquitos.
③

Sabes qual é o aspeto do meu ninho?
Se nunca o viste, tenta descobrir!

Melro-preto
Turdus merula
Exemplo máximo de adaptação
a diferentes condições, é encontrado
tanto em zonas bastante urbanizadas,
como em zonas mais rurais, desde
a alta montanha até à linha de costa,
por toda a Europa. Tem uma dieta
bastante variada, sendo frequente
encontrá-los em diversos locais
à procura de insetos, minhocas,
caracóis ou aranhas. Alimenta-se
ainda de frutos, bagas e sementes,
pelo que ajuda também na sua
dispersão.
④

O que como? Escreve ou desenha, nestes
frascos, o que costumo comer.
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Coruja-das-torres

Pisco-de-peito-ruivo

Tyto alba

Erithacus rubecula

As corujas-das-torres marcam sempre presença
nos campos agrícolas, o que significa que os roedores
têm que ter cautela! Em média, uma coruja-das-torres come 4 micromamíferos, como pequenos ratos,
por noite, resultando em cerca de 1 460 por ano.
Muitas vezes associada a superstições e mau agoiro,
a verdade é que são excelentes a controlar pragas
agrícolas e a sua existência nos campos gera menos
danos para a agricultura. As corujas-das-torres têm
penas especiais nas asas que lhes permite
caçar sem fazer barulho e ouvidos localizados
de forma assimétrica na cabeça para serem mais
eficazes a detetar a sua presa.

Quem não reconhece o seu canto
harmonioso? Esta pequena ave,
facilmente reconhecida pela cor do seu
peito ruivo é das poucas espécies em
que tanto o macho como a fêmea cantam
e durante todo o ano. Muito territorial,
entra frequentemente em lutas
aguerridas com aves da mesma espécie.
Alimenta-se principalmente de insetos,
que procura desde os seus favoritos
pousos, investindo sobre eles,
normalmente ao nível do solo. Come
também pequenas bagas e frutos.

AS AVES FAZEM MAIS DO QUE CANTAR

AVES, PARA QUE
VOS QUERO?
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❶ Completa as cinco questões sobre cada espécie.

