Chapim Carvoeiro
────
Tamanho pequeno, entre 10 e 13 cm
Insectívoras, embora no inverno também
consumam sementes
Muito acrobáticas, passam a maior parte do tempo
no arvoredo, muitas vezes observam-se
empoleiradas nos pequenos ramos, de cabeça para
baixo a alimentar-se
Sobretudo residentes e nidificam em cavidades.

────
Distingue-se dos outros chapins por ter a cabeça
preta com uma grande mancha branca nas faces e
uma mancha branca na nuca, as partes inferiores do
corpo são de um tom acinzentado e as asas têm uma
tonalidade olivácea. Quando agitado pode levantar
uma pequena poupa, semelhante a um “espigão”
minúsculo na parte posterior da coroa.

────

TRILHO DE
S. BENTO
Este é o primeiro, “BI” da flora e fauna, lançado no
âmbito das caminhadas da AVE no sentido de
conhecermos melhor o meio que nos rodeia com
todas as suas riquezas. Acreditamos que quanto mais
conhecermos a natureza mais nos maravilhamos com
ela e mais a amamos e a procuramos proteger.
Começamos com o chapim carvoeiro, uma pequena
ave muito comum nos nossos jardins e devido ao seu
pequeno tamanho, já nos passou muitas vezes à frente
sem darmos por isso.

É muito comum observá-lo em pequenos grupos no
topo das árvores nos nossos jardins a alimentar-se
dos pulgões aí existentes, são por isso considerados
auxiliares na agricultura pois ajudam a controlar os
ataques dessas pragas das fruteiras e de outras
culturas.

Perdeu-se enquanto lia este B.I? Ligue para:
91 704 5555
www.ave-ecologia.org
facebook.com/ave.ecologia
ave.ecologia@gmail.com

Os Chapins carvoeiros podem ser atraídos até aos
nossos jardins através da colocação de caixas ninho
e de alimentadores, que diariamente serão
abastecidos de misturas de sementes e frutos secos .
RECEITA DE BOLOS PARA AVES:
Misturar amendoins, sementes de girassol, milho
painço, flocos de aveia, passas, migalhas de pão ou
bolo e bocadinhos muito pequenos de carne
cozinhada com banha derretida.
Deixar arrefecer um pouco a mistura e deitá-la
dentro de pequenos recipientes, cascas de coco ou
embalagens de iogurte vazias, nas quais se fixou
previamente no fundo um gancho ou um fio para os
pendurar em posição invertida.
Os alimentadores devem ser colocados num local
onde os predadores não cheguem e que permita
uma fácil observação das aves.
Para mais informações consulte:
https://www.youtube.com/watch?v=Yf_xRx9K6uQ

TORNE-SE NOSSO ASSOCIADO:
É FÁCIL E É BARATO SER NOSSO ASSOCIADO E ASSIM CONTRIBUIR PARA AJUDAR AO DESENVOLVIMENTO
DE NOVAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELA NOSSA ASSOCIAÇÃO.
PARA ALÉM DE QUOTAS INDIVIDUAIS, TEMOS QUOTAS PARA ESTUDANTES, FAMILIARES E COLECTIVAS.
ENCONTRE A FICHA DE SÓCIO EM : GOO.GL/IFDRPF

