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O Parque Estadual de Itapuã (PEI) é uma Unidade de Conservação de
proteção integral de extrema importância para a preservação da
biodiversidade. Visto que a observação de fauna tem conquistado espaço
no turismo ecológico, o desenvolvimento de cartilhas e guias de campo
tem como propósito divulgar a diversidade local do parque e utilizar a
observação como forma de conservação da biodiversidade. Além de
atividade recreativa, a observação de fauna proporciona o aumento de
visitas ao parque e pode colaborar com o registro de dados biológicos,
contribuindo, deste modo, com a gestão do parque. Nesse sentido, um
Guia de Campo das Aves do Parque Estadual de Itapuã foi elaborado por
bolsistas do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências
Biológicas da UFRGS, em parceria com a administração do PEI. O PEI
conta com uma avifauna muito diversa - cerca de 200 espécies já
catalogadas - porém pouco conhecida pelo grande público. Além da
grande diversidade de aves encontradas no Parque Estadual de Itapuã, a
facilidade de observação desses animais também contribuiu para a
confecção deste guia de campo. As espécies exibidas no guia serão as
de maior ocorrência no PEI, vistas mais corriqueiramente, assim como
algumas das espécies mais raras, consideradas como desafios para os
observadores. Para facilitar a identificação, as aves serão dispostas em
miniaturas fotográficas, organizadas lado a lado, e proverão de
informações básicas para a observação, como nome científico, nome
comum em português brasileiro e em inglês, além de tamanho médio e,
caso necessário, dimorfismo sexual. O guia também contará com
informações da Unidade de Conservação e diagramas da anatomia geral
de aves, facilitando a localização de estruturas-chave na identificação das
espécies. A proposta do Guia de Campo das Aves do Parque Estadual de
Itapuã é sensibilizar o grande público para a conservação das aves
através da prática de observação, estimulando a participação da
comun idade na  ges tão  do  parque a t ravés  de  uma a t i v idade
lúdico-recreativa e tradicional entre os amantes da avifauna.


