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RECONECTA-TE À NATUREZA

AS AVES
FAZEM
MAIS
DO
QUE
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APOIOS INSTITUCIONAIS

CANTAR

PARCEIRO

Um casal de
tartaranhão-caçador ingere
mais de 1 000
animais prejudiciais
à agricultura
durante a época
reprodutora.

APOIOS

O EXÍMIO
CAÇA-PRAGAS

❶ Completa as seis questões sobre esta espécie.

TARTARANHÃO,
PARA QUE
TE QUERO?
⑥

⑤

①

② Sou uma ave de rapina migradora.
Onde costumo caçar?

Quais são as minhas cores?
Podes pintar-me.

③

O que como? Escreve ou desenha, nestes
frascos, o que costumo comer.

Qual é o nome da Rede criada
para me proteger?

Sabes qual é o aspeto do meu ninho?
Se nunca o viste, tenta descobrir!

Tartaranhão-caçador

④

Caçar e eliminar pragas para a agricultura, como insetos,
roedores e aves, é um dos principais serviços prestados
pelo tartaranhão-caçador aos agricultores, à comunidade
e aos ecossistemas. Se tens esta espécie no teu terreno,
protege-a e promove a sua conservação ao aderir à Rede
de Amigos do Tartaranhão-Caçador. Sem esta rapina das
searas, os prejuízos agrícolas seriam imensos. Com a sua
presença, a produtividade e a rentabilidade aumentam
a custo zero!

Em média, quantos animais prejudiciais para
a agricultura pode ingerir um casal
de tartaranhões por época reprodutora?
a) 800   b) 1 000   c) 1 400

❷ A seguir, com as tuas respostas, completa o texto.

O exímio
caça-pragas

www.palombar.pt

Sou o tartaranhão-caçador, o Circus pygargus. As minhas cores
comuns são
e
.
Atribuem-me o título de 		
porque sou muito eficaz
a apanhar e controlar populações de 		
e
que ocorrem nas searas e destroem
as plantações.

Todos os anos, na altura da
, viajo de África para
Portugal. Somos uma das espécies aliadas dos agricultores
que plantam cereais porque comemos várias
que podem danificar os seus cultivos de
e
.

AS AVES FAZEM MAIS DO QUE CANTAR

Circus pygargus

