DICAS PARA O OBSERVADOR DE AVES

Respeite sempre a normativa sobre a proteção das aves

Use roupa com tonalidades naturais e fale baixo
Se tornar a sua presença mais discreta, utilizando roupas de tom neutro, que se confundam com
o meio (castanho, verde, caqui), a probabilidade de visionar as aves será maior. Adicionalmente
sons bruscos afastarão as aves do seu caminho sendo mais difícil de visiona-las no seu
enquadramento natural. Lembre-se também que deverá respeitar outros observadores que
possam se encontrar na área.

Procure o melhor ângulo de visão sem alterar o meio
O habitat é vital para as aves, pelo que todas as nossas atividades devem respeitá-lo e não
provocar nenhum dano. Devemos deixar tudo tal e qual como encontrámos. Se procura uma ave
no seu habitat natural o observador é que tem de se adequar às condicionantes do local. Evite
danificar plantas, vedações ou outras infraestruturas que possam existir no local, pois poderá
estar a destruir o habitat da espécie que ambiciona encontrar. Adicionalmente qualquer vestígio
dos animais selvagens (ninhos, penas, ossos, ovos) devem ser deixados no local. Estes indícios
podem ter um importante papel em trabalhos científicos. Fotografe-os!

Evite aproximar-se muito das aves
Devemos tentar não incomodar as aves em momento algum, mas sobretudo na altura da
nidificação. A época de reprodução é umas das alturas em que as aves estão mais vulneráveis e
indefesas pelo que deverá evitar uma aproximação demasiada aos animais, assim como de
qualquer ninho com ovos ou crias. Lembre-se que a sua curiosidade poderá indicar o local do
ninho a predadores oportunistas. Tenha também atenção aos locais onde caminha pois algumas
aves constroem o ninho no chão, e ao procurar uma espécie poderá estar a prejudicar outras.

Evite utilizar chamamentos para atrair as aves
Deverá ter em conta que o bem-estar da ave é sempre o principal. Os chamamentos representam
momentos de interação entre as aves. Ao simular essa interação estará a provocar uma reação
que poderá ser stressante para as aves, ou levá-las a exporem-se a situações perigosas de
predação atraindo os predadores para a zona.

Se encontrar alguma ave ferida ou debilitada deverá alertar as autoridades
Na Madeira as entidades que fazem recolha de aves selvagens que necessitem de auxílio são o
Serviço do Parque Natural da Madeira, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (ver
Contactos Úteis, página 87). Aves encontradas mortas devem ser deixadas no local onde estão.
No entanto se a ave estiver anilhada, por favor contacte a SPEA.

Seja exemplo para outros observadores ou visitantes que o acompanhem
Com cordialidade, alerte outros observadores ou visitantes que possam não estar a ter uma
conduta de boas práticas ambientais e/ou a incomodar terceiros. Um bom comportamento e o
seguimento destas normas simples transformam os observadores em embaixadores da
conservação das aves e dos seus habitats. Adicionalmente quando se encontrar com mais
visitantes na zona de observação, deverá ter em conta que têm os mesmos direitos que você a
desfrutar do ambiente natural e da sua avifauna.

No caso de presenciar ou suspeitar de fortes indícios de atentados contra a
Natureza/Biodiversidade, informe de imediato as autoridades
A gestão das áreas protegidas só é eficaz se contar com a participação de todos. Faça sua esta
casa e colabore na sua gestão, pois os benefícios da nossa ação serão retribuídos na qualidade
do meio que nos rodeia.

Partilhe os seus encontros com outros observadores locais
Partilhe os seus conhecimentos e avistamentos com outros observadores, nomeadamente
através do Portugal Aves (http://www.worldbirds.org/v3/portugal.php) e no Atlas das Aves
(www.atlasdasaves.netmadeira.com) mas não divulgue informação sobre ninhos, colónias e
dormitórios de espécies sensíveis. Se localizar alguma ave acidental ou raridade, deverá enviar a
informação para o Comité Português de Raridades (raridades@spea.pt). Do mesmo modo, se
achar que se trata de uma ave exótica, pode comunicar à SPEA.

Promova o desenvolvimento sustentável desta atividade
Se pretende contratar os serviços de um guia de turismo, certifique-se que este está licenciado
para esta atividade. Utilize os serviços e produtos locais, pois estará a impulsionar a economia
dessa região e a contribuir para que as comunidades reconheçam a importância e a mais-valia
que obtêm pela salvaguarda das aves e da preservação dos seus habitats.

