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Circular n.º 10/2015
DE: Secretaria de Núcleo Prevenção, Ambiente e Rádio Escutista – Departamento de
Ambiente
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel
ASSUNTO: CENSOS MILAFRES 2015

2015-03-10

A entidade Parques Naturais dos Açores, à semelhança dos anos anteriores, solicitou
o apoio do Corpo Nacional de Escutas no sentido de colaborarmos na contagem da
única ave de rapina diurna dos Açores, o milhafre. Esta contagem insere-se na
realização do “censo anual de Milhafres que é uma iniciativa de Citizen Science Cidadania na Ciência, coordenada anualmente
pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves (SPEA) desde de 2006 e que ocorre
simultaneamente nos arquipélagos dos Açores e
Madeira. Este censo propõe a participação dos
cidadãos num projecto que visa a obtenção de
mais dados sobre as populações de milhafres aí
existentes permitindo obter informações que de
outra forma seriam impossíveis.
Já na sua X edição, este censo contou, até à
actualidade, com a participação de 573 voluntários que aderiram à iniciativa sendo avistadas
4126 aves nos Açores, em 499 percursos realizados, possibilitando a obtenção das densidades desta espécie por ilha.”
Este ano, a SPEA volta lançar o apelo à participação neste censo que decorrerá nos dias 28 e
29 de Março. Para participar basta efectuar a
inscrição através do correio-e acores@spea.pt
ou do contacto móvel 914212449, a fim de prédefinir a rota a realizar. Posteriormente comunicar com à Junta de Núcleo a intenção
de participar.
Os resultados do censo do ano passado estão disponíveis, em Relatório do IX Censo
de Milhafres, na página do Censo de Milhafres (http://www.spea.pt/pt/estudo-econservacao/censos/censo-de-milhafres-mantas/).
Naquela página pode encontrar, também, a ficha do censo 2015, o dístico para a
viatura, o cartaz e a brochura.
Com os melhores cumprimentos, creiam-me
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
A Chefe do Departamento de Ambiente

(Cláudia de Fátima Raposo Botelho)
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