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pavãozinho-do-pará Eurypyga helias

maguari Ciconia maguari
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arara-azul-grande Anodorhynchus hyacinthinus

joão-pinto Icterus croconotus
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Portal da Transpantaneira

T

ive a oportunidade de participar de um birding em Mato Grosso junto com um grupo
de observadores de aves de várias partes
do mundo. Nesta expedição passamos por três biomas diferentes, Pantanal Norte, Serra das Araras e
Chapada dos Guimarães. Vi 290 espécies de aves,
das quais 102 foram novas para mim. Esta primeira parte da matéria é sobre o Pantanal Norte.
Em outubro, ainda é época de seca em Mato
Grosso e todos aguardavam ansiosos pela “chuva
do caju”, a primeira chuva da estação chuvosa.
Saímos de Poconé e pegamos a Transpantaneira.
Esta rodovia teve a construção iniciada em 1972 e
em 1996 foi transformada em estrada parque.
Durante o trajeto vimos muitas espécies de
aves de rapina, sendo duas delas bastante
comuns, o gavião-belo Busarellus nigricollis e o
gavião-caboclo Heterospizias meridionalis. Nas
lagoas perenes ao longo da estrada, vimos garçasreais Pilherodius pileatus e socós-boi Tigrisoma
lineatum. Os tuiuiús Jabiru mycteria e cabeçassecas Mycteria americana são abundantes neste
ecossitema.
No primeiro dia, em torno da pousada,
vimos muitas gralhas-do-pantanal Cyanocorax
cyanomelas, pica-paus-amarelos Celeus flavus,
araçaris-castanhos Pteroglossus castanotis,
pavãozinho-do-pará Eurypyga helias, emas Rhea
americana, rolinhas-picuí Columbina picui e graveteiros Phacellodomus ruber.
No segundo dia, conhecemos o Rio Pixaim
e o exploramos pelas margens e de barco. Vimos
o gavião-preto Buteogallus urubutinga que é
abundante nas margens do rio, o tapicuru-decara-pelada Phimosus infuscatus, a jacutinga-degarganta-azul Aburria cumanensis, a picaparra
Heliornis fulica, o bacurau-de-cauda-barrada
Nyctiprogne leucopyga, os mutuns-de-penacho
Crax fasciolata, o periquito-de-cabeça-negra Aratinga nenday, o chororó-do-pantanal Cercomacra melanaria, o joão-do-pantanal Synallaxis
albilora, o solta-asa Hypocnemoides maculicauda e outros mais.
Também exploramos a Transpantaneira ao
sul, perto da divisa com o estado do Mato Grosso
do Sul. A intenção era ver algum felino de porte
grande, mas não demos sorte. Em compensação,
vimos aves interessantes como jaós Crypturellus
undulatus, maracanãs-de-colar Primolius auricollis, pica-pau-louro Celeus lugubris, paruruazul Claravis pretiosa e arapaçus-beija-flor
Campylorhamphus trochilirostris. No dia seguinte partimos para a Serra das Araras.
Agradeço a Marluce da Boute Expeditions www.boute-expeditions.com pela oportunidade
que me deu de conhecer o estado do Mato Grosso
e a Paulo Boute pelo conhecimento que me passou sobre a fauna e flora na expedição. Para ver as
listas dos locais visitados e o trip report, visite o
website www.carduelis.bio.br.
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Birding no Pantanal

curicaca Theristicus caudatus
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