* Chegou a hora de renovar a assinatura da Atualidades Ornitológicas. Receba mais um
ano de atualizações (edições 187 a 192) quitando o boleto anexo.
* Agora são 185 edições disponíveis para você, num único DVD Rom, com tudo o que já
foi apresentado na revista, de maneira fácil, prática e rápida. Adquira o novo AO Eletrônico na loja virtual do site www.ao.com.br.
* Algumas notícias na web: Através de filmagens em câmara lenta cientistas descobriram
como funciona a língua do beija-flor: goo.gl/f3eFVz; vídeo: youtu.be/X9NnhblZ-Yw. Um
viaduto para passagem de fauna, localizado na Rodovia dos Tamoios e implantado em
junho deste ano, é o primeiro do Brasil com a característica de possibilitar a travessia dos
animais por cima da rodovia: goo.gl/h1Ovuu. Veja o resultado do concurso de fotografias
da Avistar (recém apresentado) “Aves Ameaçadas” goo.gl/Zwujzp.
* Archaeornithura meemannae é o mais
antigo ancestral das aves modernas, que
viveu há 130 milhões de anos, na China.
Reconstituição. Mais informações: goo.
gl/UDI4df.
* O guia de campo “Aves da Serra dos
Órgãos e Adjacências” é resultado de
um longo trabalho por parte dos irmãos
Daniel e Gabriel Mello. Professores de Artes Visuais e amantes da natureza começaram
a observar e fotografar aves em meados de 2007 em Guapimirim - RJ. Três anos depois,
tiveram a ideia de criar um pôster reunindo suas fotografias para identificação de aves
daquela região. O projeto acabou evoluindo para um livro e
passou a englobar todas as espécies de aves registradas na
Serra dos Órgãos e em algumas áreas adjacentes. Para tal,
os irmãos contaram com a colaboração de experientes fotógrafos e ornitólogos como
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Rafael Bessa, Francisco Mallet-Rodrigues, Fernando Pacheco, Luiz Ribenboim, entre
outros. São 104 pranchas com um total de 875 imagens que descrevem 537 espécies. Os
textos são de autoria de Francisco Mallet-Rodrigues, ornitólogo com vasta experiência na
Serra dos Órgãos. Informações sucintas abrangem características morfológicas, comportamento, habitat e, em alguns casos, status de conservação das espécies no Rio de Janeiro
ou em nível nacional. O livro foi impresso em formato A5 e pesa aproximadamente 600
gramas, o que o torna fácil de carregar em campo. Possui 352 páginas. Para informações
sobre venda, basta acessar o endereço www.irmaosmello.com.br/livro.
*Uma iniciativa de pesquisadores
internacionais acaba de descobrir
uma nova espécie de pássaros, que
habita regiões centrais da China, em
locais onde a altura varia entre mil e
2.300 metros de altitude. Os relatos
são do Guardian. A nova espécie se
chama Locustella chengi, e só pode
ser descoberta através de seu canto.
A primeira vez que cientistas perceberam que o novo pássaro cantava
de maneira distinta foi em 1992.
Locustella chengi nova espécie encontrada
Depois de 1992, os cientistas ficanas montanhas da China, descrita em
ram dois anos completos sem ouvir
maio deste ano. Foto de Per Alström
o canto do Locustella chengi novamente. Uma vez reencontrado, o pássaro passou por análises de DNA, de mensuramento
físico, de cores da sua plumagem, e, mais uma vez, de sua voz. O Guardian diz ainda que o
novo pássaro é semelhante a um rouxinol, e que as duas espécies têm um ancestral comum
datado de cerca de 850 mil anos atrás. Uma das cientistas que auxiliou em sua descoberta,
Pamela Rasmussen, já descobriu outras dez espécies de pássaros durante sua carreira. Os
cientistas ainda precisam descobrir mais detalhes do Locustella chengi, entre eles para
onde a espécie migra durante o inverno. Para ouvir o canto do pássaro, que intrigou os
cientistas por 19 anos, Mais informações: goo.gl/qMIu9T.

Atualidades Ornitológicas, 186, julho e agosto de 2015

