Observando aves
A observação de aves é uma atividade que dia a dia encontra mais praticantes.
As aves nos atraem quer pela beleza de sua plumagem, quer pela maviosidade de seu canto,
quer pela habilidade e leveza de seu vôo. Assim é que nos encantamos com as saíras e
tucanos, com os sabiás e sanhaços, com os urubus e as fragatas.
O observador de aves, à semelhança de quem aprende a andar de bicicleta, com o passar do
tempo se torna mais hábil no seu ofício. Se a observação visual propriamente dita se
acrescentar o reforço da identificação das vozes e apelos, descobrirseá um mundo de
insuspeitada riqueza e de renovadas surpresas.
Aonde observar
As aves estão distribuídas pelos mais variados ambientes. Há aves que se tornam tão
adaptadas ao ambiente humano que nós, literalmente, tropeçamos nelas. É o caso dos
pombos domésticos, das rolinhas e das várias espécies de tiranídeos conhecidos como bem
tevis as quais são muito comuns nas ruas das nossas cidades. Isso sem falar das aves
costeiras e marinhas que, bastanos levantar os olhos para contálas às dezenas voando nos
céus do Rio de Janeiro. São os tesourões, avesímbolo do nosso clube, os biguás com sua
formação típica de vôo, os atobás e as gaivotas.
Outras aves são próprias de ambientes abertos como os pastos e beiras de estradas; outras
são florestais e afeitas a formações mais fechadas; outras, finalmente, são caracterizadas
por terem hábitos noturnos como a maioria das corujas e os bacuraus.
À proporção que nos tornamos mais experientes e mais perspicazes, nos tornamos também
capazes de antecipar que espécies de aves são prováveis de ser encontradas em nossas
incursões pelos variados ambientes. Com o tempo, ao conferirmos nossas listas de aves
observadas a cada saída concluiremos, pela observação, que algumas são residentes, outras
sazonais e outras apenas eventuais ou visitantes.
Como observar
O observador deve manter olhos e ouvidos atentos. A aquisição de um bom binóculo é
fundamental para tornar a atividade mais eficaz e prazerosa. O mundo que se descobre
através das lentes de um binóculo de boa qualidade é fascinante. Recomendase adquirir um
modelo com poder de aproximação de 7 a 10 vezes e com o objetiva de 30 a 50mm. Isso
assegura que o equipamento terá um peso confortável para ser tranportado e um campo de
visão suficientemente amplo para se enquadrar uma ave mesmo em movimento com relativa
facilidade. Binóculos fora dessas especificações não são adequados para nossa atividade.
Além do binóculo, aconselhase adquirir um ou mais livros ilustrados com fotos ou desenhos
(guiasdecampo) e gravações de vozes, gravações essas que estão aparecendo no mercado
embora se destinem a regiões específicas o que não os limita se nos encontramos ou nos
dirigimos para essas regiões. Essas recomendações são importantes para qualquer
observador pois o material inicialmente adquirido terá permanente utilidade. Entretanto, a
melhor maneira de queimar etapas e evoluir rapidamente nessa arte é sair freqüentemente
em pequenos grupos que incluam um ou mais observadores com mais experiência. É,
conduzido pelas mãos desses peritos, que descobrimos a diversidade de espécies que se
revelam visualmente ou pelas vozes, em ambientes aparentemente pobres, como se num
passe de mágica.
Recomendações finais
Para não tornar este texto demasiado longo fazemos mais algumas recomendações que
julgamos fundamentais:
– use roupas adequadas (cores discretas, leves e que protejam contra eventuais
fatores);
– os calçados devem ser confortáveis já que as caminhadas costumam ser
longas;

– os grupos não devem ter um número muito grande de participantes;
– evite falar excessivamente alto e também gestos bruscos para não assustar as
aves observadas;
– interfira o mínimo possível com o ambiente, evitando danificar a vegetação,
não deixando lixo, etc;
– evite estressar as aves, não se aproximando demasiado de ninhos e jamais
tocando ovos eventualmente encontrados;
– procure ter cuidado ao pisar, proteja os olhos e evite quedas. Finalmente,
descubra esse mundo maravilhoso com zelo e respeito cuidando para que
sobreviva per secula seculorum.

