- UMA INTRODUÇÃO - A

O Melro d’ Água
(Cinclus cinclus)

O Melro d’Água não é uma ave
comum. Pelo contrário, é muito
difícil ver este animal, porque ele
é muito rápido e permanece

FICHA DE ACTIVIDADES Nº 9 - A

ESTUDAR RIOS

escondido durante uma grande parte

do dia. Mesmo os animais diurnos têm
a sua maior actividade durante a manhã e antes do anoitecer, que é quando comem o pequenoalmoço e a ceia. Nestas alturas do dia, eles andam à procura de comida e por isso é mais fácil
serem vistos.
Mas o Melro d’Água ainda tem outro aspecto curioso: é que ele é uma ave insectívora, pelo que tem
que caçar os insectos de que se alimenta. Para isso ele coloca-se nas margens dos cursos de água
a olhar para as águas que correm e que têm que ser muito transparentes e limpas. Quando vê um
animal a passar, manda-se sobre ele, mergulhando e apanhando-o. Depois salta outra vez para fora
de água para comer descansadamente a sua presa.
Ao contrário por exemplo dos patos, que estão defendidos da água por uma substância que evita
que as suas penas se molhem, o Melro d’Água não está tão bem adaptado ao meio aquático, pelo
que as substâncias agressivas que a água transporte fazem-lhe mal e colocam em risco a sua
sobrevivência.
Mesmo que esta nossa ave não fosse muito
pouco tolerante à presença do Homem, ele
não poderia sobreviver nos cursos de água
perto das cidades pois estes estão tão
poluídos que ele morreria imediatamente.
É por tudo isto que hoje praticamente só
podemos encontrar este mergulhador de
águas

frias

nos

riachos

e

ribeiros

de

montanha.
Para o vermos temos que ir à Montanha, procurar rios não poluídos e esperar pacientemente que ele
venha caçar.
Se o virmos… Parabéns ! Esse rio não estará muito poluído.

À esquerda apresenta-se um
afluente do Rio Cávado, ainda
antes de entrar no Parque
Nacional da Peneda - Gerês.
Este é um rio pouco poluído,
onde provavelmente é possível
encontrar ainda o Melro d’Água.
Bom mesmo, era que todos
fizéssemos tudo para que todos
os rios pudessem ser limpos e
bonitos.

Actividades:

1. Desenha um rio onde tu imaginas que fosse possível observares o Melro d’ Água.

2. E agora tenta desenhar um Melro d’ Água.

3. Seria importante que transmitisses aos teus amigos a necessidade de mantermos os nossos
rios limpos, e para isso não podemos sujar nada porque depois a água das chuvas arrasta a
sujidade para os rios. Tenta em apenas uma frase transmitir aos teus amigos esta
necessidade de nos comportarmos bem perante o ambiente onde vivemos.
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1.e 2. Cinclus cinclus em Poço da Cesta – Casal Novo – Arganil
3. Rio Cavado junto à Barragem do Alto Cavado
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