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Link relacionados:

http://www.icmbio.gov.br
http://www.mma.gov.br
http://programaarpa.org.br/pt/
http://www.wikiaves.com.br/
http://www.avesderapinabrasil.com/
http://vortexhost.com.br/portais/aves/site/#
http://ibc.lynxeds.com/

A  Reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande é uma  
Unidade de Conservação da Natureza com 304 mil hectares 
de floresta amazônica. Tem entre seus objetivos a conservação 
da biodiversidade  e o uso sustentável dos recursos naturais. 
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As aves são o grupo de animais vertebrados mais diversificados. Há 
cerca de 10.000 mil espécies em todo o Planeta Terra. O Brasil é 
um dos países com maior riqueza, registrando-se 1.832 espécies em 
seu território. A Amazônia é o paraíso alado brasileiro, com mais de 
1.300 espécies registradas, sendo que cerca de 300 espécies não 
ocorrem em nenhum outro lugar do mundo (endêmicas).

Centenas de espécies de aves são dispersoras de sementes e planta-
doras de florestas. Muitas aves realizam migrações.

“O homem vangloria-se de ter imitado o vôo da aves com uma 
complicação técnica que elas dispensam”.

A melhor casa para uma ave não é a sua, é a dele. Animais 
presos em gaiolas, abandone esta ideia!!

A região do rio Madeira é reconhecidamente uma das re-
giões com maior riqueza de aves do planeta. Estima-se a 
ocorrência de 800 espécies somente na região do médio 
rio Madeira.

É Crime!! Lei Federal 9605/98

Carlos Drummond de Andrade

Gosta de Aves? Observe-as na natureza!  
Observar, absorver, respeitar.

Caracoleiro (Chondrohierax uncinatus)

Jacutinga-cujubi (Aburria cujubi)

Capitão-dourado (Capito auratus) Saripoca (Selenidera reinwardtii)

Curica (Pyrilia barrabandi)

Corujinha-do-mato (Megascops choliba)

Ariramba (Galbula cyanicollis) Surucuá-violáceo (Trogon violaceus)

Gaturamo (Euphonia chrysopasta)Papa-formiga (Microrhopias quixensis)

Anambé-una (Querula purpurata) Arapaçu (Campylorhamphus procurvoides)

Beija-flor-verde (Polytmus theresiae)

 Sete-cores-da-amazônia (Tangara chilensis)

Uirapuru-veado (Microcerculus marginatus)

Uirapuru-verdadeiro (Cyphorhinus arada)

Ferreirinho (Todirostrum chrysocrotaphum) Saí (Cyanerpes caeruleus)

João-teneném (Synallaxis rutilans)

Maria-leque (Onychorhynchus coronatus)

Caboclinho (Sporophila castaneiventris)
Pica-pau-de-barriga vermelha 
(Campephilus rubricollis)
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