Observação da natureza
Equipamento aconselhado
• Vestuário e calçado confortável, chapéu,
condições meteorológicas, e preferencialmente de
cores neutras
• Binóculos, telescópio e máquina fotográfica
(opcionais)
• Guia de identificação (de aves e outros)
• Caderno de campo/bloco de notas e lápis
• Levar água, comida, protetor solar e/ou
lanterna, etc

adequado às

fotográfica

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
FICHA DE CAMPO II

repelente,

2017/18

Código de conduta:
1. Caminho pelos trilhos e locais assinalados, respeitando os sinais.
2. Não colho plantas nem animais, ovos ou vestígios; tiro só fotografias.
3. Não perturbo os animais, pois muitos deles são sensíveis. Falo baixinho, e
não me aproximo deles; para os observar, uso binóculos ou telescópio.
4. Previno a poluição e levo os resíduos para o ecoponto mais próximo.
5. Evito os incêndios e não faço fogueiras, nem deixo beatas no chão.
6. Respeito os direitos dos proprietários e dos outros visitantes
7. Partilho informações com outros observadores (por exemplo, em plataformas
de registo online), exceto, por exemplo,. localizações de ninhos de espécies
sensíveis
8. Levo sempre o equipamento e material necessário
9. Planeio o meu percurso, de forma a reconhecer facilmente o caminho de
regresso e fazê-lo antes do anoitecer
10. Tento sempre ir com um adulto e respeito as suas indicações; se não for
possível, evito ir sozinho, digo a um adulto aonde vou e levo telemóvel.
11. Números de emergência úteis: 112 (emergência geral, incluindo registo de
incêndios); 808 200 520 (SEPNA/GNR – SOS Ambiente e Território)
12. Deixo uma boa imagem da atividade de observação das aves e da natureza
13. Pratico e divulgo este código por amigos e familiares e/ou na escola

Olá! Este ano, o desafio
é a observação da natureza:
aves, plantas e a paisagem no seu todo.
Imagina que és um guia de natureza e que estás
a fazer uma visita ao local antes de trazeres cá os
teus turistas. Regista tudo o que achas que tem
interesse para depois lhes mostrares.

E não desistas! Utiliza a internet para saber mais ou junta-te a uma organização
promotora da atividade, para melhorares as tuas capacidades de observação de
aves e, quem sabe, um dia vires a ser um guia de natureza!

Diverte-te!

www.rupis.pt/pt/educacao-ambiental

Apoio

Observador(es): ______________________________________________________
___________________________________________________________________
Local: ______________________________________________________________
Data: _____ / _____/ 2018; Hora: ____h____ às ____h____
Tempo: _____________________________________________________________
LlSTA DAS ESPECIES OBSERVADAS
Espécie

Presença
(X) ou n.º ind

Espécie

AVES
Abutre-preto
Águia-cobreira
Águia-perdigueira
Alveola-branca

PLANTAS
Azinheira (ou Carrasco)
Zimbro
Cornalheira
Sobreiro

Andorinha-das-chaminés

Rosmaninho

Andorinha-das-rochas

Esteva
Zambujeiro (ou Oliveirabrava)
Pinheiro-manso
Eucalipto
Mimosa

Andorinha-dos-beirais
Britango
Cegonha-branca
Cegonha-preta
Chamariz
Chapim-azul
Chapim-de-poupa
Chapim-preto
Chapim-real
Falcão-peregrino
Gralha-de-bico-vermelho
Gralha-preta
Grifo
Melro
Melro-azul
Milhafre-preto
Milhafre-real
Pardal-comum
Pardal-montês
Pintarroxo
Pintassilgo
Pisco-de-peito-ruivo
Tentilhão
Verdilhão

Presença
(X) ou n.º ind

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL
Geologia (tipos de rocha, etc): ____ xisto; ____ granito; _____calcáreo. ______
_________________________________________________________________
Relevo/orografia:___________________________________________________
_________________________________________________________________
Vegetação: _____ floresta; _____ matos; _____ terrenos agrícolas. __________
_________________________________________________________________
Presença humana e tipos de construções: ______________________________
_________________________________________________________________
Outras: __________________________________________________________
_________________________________________________________________

NOTAS / DESENHOS / MAPAS

