
Escutar como 
um modo de 
reconexão com 
o ambiente

Em perigo Criticamente em perigo Extinta

Quando os ambientes são 
radicalmente alterados  
pelos seres humanos, os  
ecossistemas são também  
profundamente afetados. 

A perda de biodiversidade 
é um dos principais desafios 
dos dias de hoje. Em resposta 
às perturbações provocadas 
pela ação humana, as espécies 
deslocam-se, transformam-se, 
desaparecem. As populações 
de pássaros estão a alterar-se 
rapidamente em grandes áreas 
e algumas delas encontram-se 
já em drástico declínio. 

De acordo com a Lista 
Vermelha de Espécies  
Ameaçadas da União Interna-
cional para a Conservação da  
Natureza e dos Recursos 
Naturais, há 164 espécies de 
aves (conhecidas) extintas e 
226 criticamente ameaçadas. 
Graças ao arquivo multimédia 
de vida selvagem da Macau-
lay Library do Cornell Lab of 
Ornithology e aos seus colabo-
radores, podemos ainda ouvir 
alguns destes pássaros.
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Extinction Calls é uma enco-
menda especial à artista 
Cláudia Martinho, na qual a 
artista usa sons do arquivo 
para criar um percurso de múl-
tiplos encontros sonoros com 
espécies de aves extintas e cri-
ticamente ameaçadas. Escutar 
esta diversidade de chamamen-
tos e cantos, com as suas varia-
ções rítmicas e riqueza tonal, é 
uma proposta de recuperação 
do nosso encantamento pela 
comunicação dos pássaros. 
É um ato de reivindicar os 
poderes invisíveis da linguagem 
da natureza, profundamente 
enraizada nos seres humanos.

A paisagem sonora é 
espacializada em ressonância 
com o espaço acústico do maat 
e da intervenção Beeline, dos 
SO – IL, para criar uma diver-
sidade de pontos de escuta e 
desse modo possibilitar dife-
rentes experiências senso-
riais. Entre o ativismo sonoro 
que destaca a crise ecológica 
global e os encontros vibrató-
rios interespécies, Extinction 
Calls apela a uma mudança no 
modo como nos relacionamos 
com o nosso ambiente, rumo 
a uma intimidade ecológica e 
à nossa capacidade inata de 
sintonia com as vozes dos seres 
não-humanos.

Cláudia Martinho tem 
vindo a desenvolver uma prá-
tica experimental que cruza 
arte sonora, arquitetura, ecolo-
gia acústica, animismo e ati-
vismo. Interessa-se particular-
mente pela cocriação espacial 
e sonora como ferramenta e 
ação transformadora.
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MYIAGRA FREYCINETI
(Monarca-de-guam)

Gravação realizada em 6 
de agosto de 1978 por H. 
Douglas Pratt. Andersen 
South, Guam

↓ Esta espécie, que no passado 
podia ser encontrada em Guam, 
foi declarada extinta em 1983. A 
causa foi a predação pela cobra 
arbórea castanha introduzida 
na ilha.

GYMNOGYPS 
CALIFORNIANUS
(Condor-da-califórnia)

Gravação realizada em 2 de 
abril de 2003 por Vincent 
Gerwe. Hopper Mountain 
National Wildlife Refuge, 
California, EUA

Descrição: 117-134 cm. Preto, 
asas com coberteiras brancas 
e mancha prateada nas 
secundárias superiores. Cabeça 
nua vermelha-alaranjada. Os 
juvenis possuem a cabeça preta 
e o interior das asas sarapintado 
de cor escura. Paira com as 
asas na horizontal e as rêmiges 
primárias abertas.

↓ A conservação, reintrodução 
e libertação intensivas desta 
espécie reproduzida em cativeiro 
resultou no estabelecimento 
de uma pequena população 
selvagem, mas a aumentar.

ZOSTEROPS 
CONSPICILLATUS
(Nosa ou Olho-branco)

Gravação realizada em 
31 de julho de 1978 por 
H. Douglas Pratt. Yap, Guam

↓ Último avistamento em 1983. 
Pensa-se que tenha sido levado 
à extinção pela introdução da 
cobra arbórea castanha na ilha.

PALMERIA DOLEI (Akoekoe)

Gravação realizada em 
10 de agosto de 1974 por 
Robert J Shallenberger.
Floresta tropical de Hana, 
Maui. Hawai, EUA

Descrição: 18 cm. Ave passe-
riforme nectarívora de grande 
porte com bico aguçado e 
ligeiramente curvo para baixo, 
e penacho de penas brancas na 
fronte recurvado para a frente. 
Plumagem predominantemente 
negra, riscada com laranja-aver-
melhado e cinza-prateado. Possui 
uma mancha laranja-avermelhada 
irregular na nuca, anel orbital 
creme-alaranjado e uma curta 
listra pós-ocular. As penas pri-
márias possuem a ponta branca. 
Os juvenis são de cor cinza-fuli-
ginosa, possuem um anel ocular 
creme-alaranjado e um penacho 
cinzento muito curto.

Vocalização: Canto composto 
por uma série variável de notas 
graves ah-gurk-gurk-gurk ou 
ah-koh-heh-koh-heh e outras 
variações. Chamamento seme-
lhante a um assobio humano 
arrastado a subir.

HIMANTOPUS 
NOVAEZELANDIAE 
(Pernilongo-negro-da-nova-
zelândia)

Gravação realizada em 
7 de novembro de 1969 
por Robert A Falla e 
William V Ward. Bacia de 
Mckenzie, Nova Zelândia

Descrição: 40 cm. Adulto 
negro com bico afi lado e longo, 
igualmente negro. Patas muito 
compridas de cor vermelha. 
Os juvenis possuem o peito, 
pescoço e cabeça brancos com 
uma mancha negra em torno 
dos olhos.

Vocalização: Piado monótono 
agudo e alto.

↓ A perda de habitat e a 
introdução de gatos, furões 
e outros mamíferos são 
as principais ameaças à 
sobrevivência da espécie.

1. 3.

2.

4.

5.

VERMIVORA BACHMANII
(Rouxinol-de-bachman)

Gravação realizada por 
Arthur A. Allen e Stuart 
G. Keith. EUA

Descrição: 12 cm. Bico delgado, 
recurvado para baixo. O macho 
adulto possui a frente do píleo 
preta, e a parte de trás e a nuca 
cinzentas. A testa, anel orbital, 
lores, supercílio e garganta são 
amarelos. Zona ventral amarela, 
com uma mancha preta na parte 
de cima do peito e crisso branco. 
Zona dorsal verde-azeitona com 
uma mancha preta nas cobertei-
ras secundárias, cauda cinzenta 
com pintas brancas nas retrizes 
interiores.

Vocalização: O canto é um 
trinado zumbido pulsante, 
semelhante ao de um inseto, 
por vezes emitido durante o voo. 
Chamamento zee e eep 
sibilante grave.

↓ A drenagem dos pantanais 
e a limpeza quase total de 
canaviais nos EUA, bem como a 
conversão de grandes áreas em 
plantações de cana de açúcar 
em Cuba, apresentam-se como 
a melhor explicação para o 
desaparecimento desta espécie.

TOXOSTOMA GUTTATUM
(Cuitlacoche-de-cozumel)

Gravação realizada em 28 
de outubro de 1991 por 
Andres M Sada. Ilha de 
Cozumel, Quintana Roo, 
México

Descrição: 23 cm. Ave 
passeriforme castanha e branca, 
com bico longo e recurvado. 
Dorso castanho rico, com duas 
barras brancas nas asas. Rosto 
acinzentado, com supercílio 
mais claro. Zona ventral branca 
fortemente matizada a preto. 
Bico e patas pretos.

Vocalização: Trinado áspero 
complexo.

↓ Esta espécie, anteriormente 
muito comum, sofreu um rápido 
declínio subsequentemente 
ao furacão de 1988. Qualquer 
população restante será, muito 
provavelmente, de pequenas 
dimensões.

CAMPEPHILUS PRINCIPALIS
(Pica-pau-bico-de-marfi m)

Gravação realizada em 
abril de 1935 por Peter 
Paul Kellogg e Arthur 
A. Allen. Madison, 
Louisiana, EUA

Descrição: 48-53 cm. Pica-pau 
preto e branco de grande porte. 
Principalmente preto com uma 
ampla mancha branca nas asas, 
“suspensórios” no manto e barra 
na lateral do pescoço que se pro-
longa da parte inferior dos ori-
fícios auriculares até ao manto. 
Coberteiras inferiores brancas 
separadas por coberteiras pretas 
das secundárias brancas. Voo 
não ondulado semelhante ao de 
um pato.

Vocalização: Batida simples 
ou de nota dupla, chamamento 
kent semelhante ao som de 
uma trombeta de criança, por 
vezes em séries rápidas ou como 
chamamento de nota dupla.

↓ O abate de árvores e a 
desfl orestação para agricultura 
são responsáveis pelo declínio 
dramático da população em 
números e na extensão do 
território ocupado. A caça 
foi também implicada no 
rápido declínio da população, 
presumindo-se que esta seja 
a principal causa do mesmo, 
com a destruição do habitat 
a desempenhar um papel 
secundário.

PODILYMBUS GIGAS
(Mergulhão-de-atitlán)

Gravação realizada em 
maio de 1963 por Anne 
LaBastille. Margens do 
Lago de Atitlán, Guatemala

↓ A profusão de alterações a que o 
seu habitat foi sujeito conduziu 
à extinção da espécie entre 1983 
e 1986.

7.

6. 8.

9.

CLEPTORNIS MARCHEI
(Olho-branco-dourado)

Gravação realizada em 7 
de julho de 1978 por H. 
Douglas Pratt. Saipan; 
Marpi, Ilhas Marianas 
Setentoriais

Descrição: 14 cm. Ave parecida 
com uma felosa, de cor viva 
e porte médio. Ave amarela-
dourada ou cor-de-pêssego, 
acastanhada na zona dorsal, 
com o bico e patas cor-de-
laranja vivo. Anel orbital 
branco-amarelado.

Vocalização: Chamamentos 
de bando constituídos por um 
schik áspero e um assobio alto. 
Um trinado repetitivo VI-TI-
bem-te-VI-TI-bem-te-VI-TI-bem-
te-VI-TI.

↓ A possibilidade de 
estabelecimento de uma 
população de cobra arbórea 
castanha poderá conduzir ao 
rápido declínio da população 
num futuro próximo. 
A persistência da espécie 
apesar dos danos periódicos 
causados por tufões e 
alterações ao habitat de 
origem humana poderá 
dever-se à sua capacidade de 
adaptação a diversos habitats.

PHILYDOR NOVAESI
(Limpa-folha-do-nordeste)

Gravação realizada em 5 de 
março de 2001 por Curtis 
A. Marantz.Alagoas, Brasil

Descrição: 18 cm. Ave da família 
Furnariidae de cor modesta, 
castanha-ferrugínea. Testa 
e lores de cor ocre abafada, 
sarapintada de preto. Coroa 
castanha escura sarapintada de 
castanho-azeitona escuro. Listra 
supraciliar e listra subocular de 
cor creme-canela. Listra ocular 
de cor castanha. Listra negra 
que se prolonga da mandíbula 
aos orifícios auriculares, zona 
ventral castanha sarapintada.

Vocalização: Série de assobios 
ligeiramente decrescentes 
uü-uü-uü e chamamento de 
alarme thürr.

CORVUS HAWAIIENSIS
(Corvo-do-hawai)

Gravação realizada em 11 
de dezembro de 1980 por 
Timothy A Burr. Reserva 
Florestal de Honaunau, 
Hawai, EUA

Descrição: 48 cm. Gralha grande 
ou corvo pequeno. Cor castanha-
fuliginosa escura com penas 
primárias mais claras. Forte 
bico preto. Olhos castanhos. Os 
juvenis apresentam olhos azuis e 
o interior da boca cor-de-rosa.

Vocalização: Grande variedade 
de gritos, grasnidos, resmonea-
dos e crocitos dissonantes.

↓ Devido à extensa alteração do 
habitat, em particular a redução 
das plantas do subcoberto que 
lhe serviam de alimento em 
resultado da ação de ungulados 
ferais, exploração madeireira, 
agricultura e perda de espécies 
polinizadoras e dispersoras 
de sementes, os dois últimos 
indivíduos selvagens desta 
espécie desapareceram em 2002. 
Alguns indivíduos mantêm-se 
em cativeiro e um plano de 
reintrodução encontra-se 
em curso.

EMBERIZA AUREOLA
(Escrevedeira-aureolada)

Gravação realizada em 
18 de junho de 2017 por 
Bob McGuire. Estação de 
campo Protoka Srednyaya, 
República de Buryatia, 
Rússia

↓ Existem indicações de que a 
taxa de declínio populacional 
é ainda maior que nas últimas 
três gerações e poderá acelerar. 
Pensa-se que este facto se deva 
principalmente à prática de 
armadilhagem em zonas de 
passagem e de não-nidifi cação.

10. 12.

11.
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LIOCICHLA BUGUNORUM
(Liocichla-de-bugun)

Gravação realizada em 9 de 
abril de 2006 por Margaret 
J Widdowson. Reserva 
Natural de Vida Selvagem 
Eaglenest; Lama Camp, 
Arunachal Pradesh, Índia

Descrição: 22 cm. Ave passe-
riforme cinzenta-esverdeada 
com coroa e parte superior da 
cauda pretas. Listra dourada 
evidente de ambos os lados do 
olho negro, cor que se encontra 
igualmente presente nas asas 
e estendendo-se pelos fl ancos. 
Rémiges e retrizes escuras com 
pontas vermelhas-vivas. As 
fêmeas possuem uma cor menos 
exuberante que os machos, com 
áreas vermelhas menos extensas 
ou substituídas por amarelo.

Vocalização: Notas afl autadas 
características com uma infl exão 
terminal.

↓ A exploração da fl oresta 
para obtenção de madeira e 
combustível é a principal razão 
da população ser muito pouco 
numerosa e estar em declínio.

TYRANNUS CUBENSIS
(Tirano-cubano)

Gravação realizada 
em fevereiro de 2004 
por Gregory F Budney. 
Guantánamo, Cuba

Descrição: 23 cm. Ave 
passeriforme corpulenta da 
família Tyrannidae, de duas 
tonalidades e um grande bico. 
Parte superior cinzenta e 
ventre branco; coroa e nuca 
escuras a puxar para o preto. 
Listra cor-de-laranja na coroa, 
normalmente ocultada.

Vocalização: Chilreiro alto 
e áspero e chamamento com 
quatro sílabas.

↓ Esta espécie encontra-se extinta 
em dois dos três grupos de ilhas 
que anteriormente constituíam 
o seu território. As razões do 
declínio não se conhecem.

CYANOPSITTA SPIXII
(Ararinha-azul)

Gravação realizada em 22 
de setembro de 1991 por 
Bret Whitney. Bahia, Brasil

Descrição: 55-57 cm. Arara de 
um delicado cinzento-azulado, 
com cauda e asas longas. 
Cabeça quadrada de um azul-
acinzentado pálido. Zona ventral 
azul-clara. Dorso, asas e cauda 
comprida azul vivo.

Vocalização: Cra-á cra-á cra-á 
claro e forte.

↓ Os últimos indivíduos conhecidos 
em estado selvagem desapare-
ceram em fi nais de 2002, não 
havendo avistamentos confi r-
mados na natureza desde então. 
O declínio da espécie resultou, 
principalmente, da captura para 
venda comercial e da perda de 
habitat.

ANTILOPHIA BOKERMANNI
(Soldadinho-do-araripe)

Gravação realizada em 24 
de dezembro de 2015 por 
Garrit Vyn. Chapada do 
Araripe, Ceará, Brasil

Descrição: 15,5 cm. Tangará 
com plumagem preta, 
branca e vermelha, de beleza 
impressionante. O macho é 
branco e possui cauda e asas 
pretas. Apresenta coroa, nuca 
e crista frontal de cor vermelha 
brilhante. A íris é avermelhada. 
A fêmea é de cor verde-azeitona 
com a zona ventral ligeiramente 
mais clara e apresenta uma crista 
frontal de reduzido tamanho.

Vocalização: Gorjeio musical 
uí-guru, guru-uí com variações, e 
chamamento wreee pur.

↓ A população, extremamente 
reduzida, encontra-se sujeita 
a pressão continuada exercida 
pela agricultura e pelo 
desenvolvimento de áreas 
recreativas.

14. 16.

15.
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PHOEBASTRIA IRRORATA
(Albatroz-das-galápagos)

Gravação realizada em 
5 de maio de 1983 por 
Niels K Krabbe. Ilha de 
São Domingos, Galápagos, 
Equador

Descrição: 90 cm. Albatroz de 
porte médio. Cabeça branca, 
matizada de amarelo-creme 
na coroa e nuca. Zona dorsal 
castanha fi namente riscada, 
mais grosseira no uropígio. Asa, 
dorso e cauda castanhos. Peito 
esbranquiçado, o resto do ventre 
riscado como o dorso. Bico 
amarelo baço. Patas azuladas 
que se projetam para lá da cauda 
durante o voo.

↓ A evidência sugere que sofreu 
um declínio populacional 
substancial recente, associado à 
mortalidade acidental da fauna 
acompanhante durante a pesca 
artesanal nos seus principais 
locais de alimentação.

MOHO BRACCATUS
(‘O’o-de-kauai)

Gravação realizada em 3 de 
julho de 1975 por Robert J 
Shallenberger. Nascente da 
ribeira Halehaha; Pântano 
de Alakai, Kauai, Hawai, 
EUA

Vocalização: A sua voz, audível 
à distância, faria com que a sua 
deteção fosse fácil caso restasse 
algum indivíduo.

↓ A destruição do habitat e 
a proliferação de espécies 
invasoras foram a principal 
causa da extinção desta espécie.

MYADESTES MYADESTINUS
(Kamao-solitário)

Gravação realizada em 2 de 
julho de 1975 por Robert 
J. Shallenberger. Nascente 
da ribeira Halehaha, 
Kauai, Hawai, EUA

Descrição: 20 cm. Pequeno 
tordo de cor apagada. Zona 
dorsal castanha-avermelhada 
e zona ventral cinzenta-clara, 
peito e fl ancos mosqueados 
com uma cor ligeiramente mais 
escura. Patas escuras. Bico largo 
e curto. Os juvenis apresentam 
a zona dorsal cor de chocolate 
fortemente pintalgada a creme, a 
zona ventral cinzenta fortemente 
riscada a castanho escuro. 

Vocalização: O canto é uma 
cascata longa e melódica de 
notas incluindo trinados rápidos, 
assobios gorgolejantes e notas 
mais curtas. Chamamento 
composto por uma diversidade 
de notas curtas incluindo sons 
semelhantes ao trilar dos gatos 
ou ao coaxar das rãs e agudos 
“apitos de polícia”.

↓ Esta espécie ocorria na ilha 
Kaua’I do arquipélago do Hawai, 
EUA, mas a proliferação de 
ameaças na região ditou a sua 
extinção. As principais causas 
da extinção foram a introdução 
de mosquitos transmissores 
de doenças e a destruição e 
degradação das fl orestas.
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GARRULAX RUFIFRONS
(Tordo-jocoso-de-frente-
vermelha)

Gravação realizada em 
17 de novembro de 1984 
por Arnoud B. Van Den 
Berg. Jawa Barat, Java, 
Indonésia

Descrição: 27 cm. Ave passeri-
forme castanha de grande porte, 
que se move rapidamente em 
grupo, apesar de forma pouco 
graciosa, através da vegetação 
densa rasteira e sub-bosque. A 
testa é de um castanho escuro 
intenso, com lores muito escu-
ras; a íris de cor laranja-amare-
lada destaca-se fortemente.

Vocalização: O som é 
comparável ao relinchar suave 
de um cavalo, característica que 
se refl ete no seu nome indonésio 
“Poksai Kuda” (tordo-cavalo).

↓ A forte pressão provocada pela 
captura para venda como ave 
de estimação conduziu a um 
forte declínio na dimensão da 
população.

CINCLODES PALLIATUS
(Cinclodes-de-ventre-branco)

Gravação realizada em 12 
de novembro de 1983 por 
Niels K Krabbe. Pampa 
Pucacocha, Pasco, Peru

Descrição: 24 cm. Cabeça e face 
de cor clara, cinza-acastanhada, 
com lores pretos e auriculares 
escuros. Zona dorsal acastanha-
da-ferrugínea, asas mais escuras, 
em tons de preto, com uma 
barra branca larga na asa. Cauda 
em tons de preto com as retrizes 
mais externas apresentando 
a ponta branca. Zona ventral 
branca. Patas e bico escuros.

Vocalização: Grogolejos, trina-
dos longos e chamamento alto 
com um som semelhante a chec.

↓ A destruição e degradação do 
habitat parece estar a promover o 
declínio continuado desta popu-
lação já extremamente reduzida. 
A espécie não foi detetada em 
qualquer outro local adicional em 
levantamentos posteriores.

ANTHOCHAERA PHRYGIA
(Melífago-regente)

Gravação realizada em 3 de 
julho de 2008 por Vicki 
Powys. Vale de Capertee, 
Rio Capertee, Nova Gales 
do Sul, Austrália

Descrição: 20-24 cm. Melífago 
preto de porte médio com 
plumagem distinta amarela e 
branca. Pele amarela e rugosa 
sem penas em torno do olho 
escuro. Cabeça e pescoço pretos, 
peito creme intensamente 
sarapintado a preto, ventre mais 
claro. Riscado a preto e amarelo-
limão do manto até ao uropígio. 
Três painéis amarelos na asa em 
repouso. A fêmea é mais pequena 
e apresenta uma coloração mais 
modesta. Os juvenis são mais 
acastanhados.

Vocalização: Canto meloso de 
notas semelhantes a sinos.

↓ A seca e a ocupação do habitat 
para fi ns agrícolas e residenciais 
que resultaram na escassez 
e inconstância de fontes de 
néctar devido à redução em 
número de árvores maduras 
de grandes dimensões são as 
principais razões do estatuto de 
conservação “Criticamente em 
Perigo” desta espécie.

AMMOSPIZA MARITIMA
(Pardal-marinho)

Gravação realizada em 
30 de abril de 1963 por 
William W. H. Gunn e 
Robert C. Stein. Ilha 
de Merritt; perto de 
Titusville, Florida, EUA

↓ Esta espécie apresenta uma 
distribuição muito alargada, pelo 
que não se aproxima dos limites 
de classifi cação como vulnerável, 
de acordo com o critério da 
dimensão da população.
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PODICEPS GALLARDOI
(Mergulhão-de-touca)

Gravação realizada em 10 
de dezembro de 2012 por 
Ignacio Roesler. Meseta do 
lago Buenos Aires, Santa 
Cruz, Argentina

Descrição: 32 cm. Espécie 
de mergulhão de porte médio 
principalmente branco, com 
o dorso e a parte de trás do 
pescoço cinzentos e a cabeça 
preta. Testa de cor branca 
contrastante que se alonga até 
à frente do píleo pontiagudo, 
de cor avermelhada. Flanco 
principalmente branco.

↓ A população tem vindo a 
reduzir-se rapidamente ao longo 
das últimas três gerações devido 
à introdução de espécies como o 
vison-americano, salmão e truta, 
e em resultado das alterações 
climáticas e da sua taxa de 
reprodução muito baixa. Um 
casal de mergulhão-de-touca 
produz apenas uma cria por 
estação de acasalamento.

LOXIOIDES BAILLEUI
(Palila-do-hawai)

Gravação realizada em 5 
de fevereiro de 1978 por 
H. Douglas Pratt. Reserva 
Florestal de Mauna Kea, 
Hawai, EUA

Descrição: 19 cm. Tentilhão de 
grande porte com bico curto e 
arredondado. O macho possui 
a cabeça e o peito amarelo-
dourados, lores e bico preto, 
dorso e uropígio cinzentos-
escuros, ventre branco. As penas 
das asas e da cauda são escuras 
com rebordos largos dourados. 
A fêmea é menos dourada e 
possui um dorso cinzento que se 
estende para a frente, até à parte 
posterior da coroa.

Vocalização: Canto doce e 
tranquilo  semelhante ao do 
canário. Chamamento doce chee-
klee-o ou pa-lee-la.

↓ Esta espécie sofreu um declínio 
anual da população muito 
rápido desde 2003, devido à 
seca prolongada, à degradação 
do habitat pela introdução de 
ungulados, à predação por 
gatos e à competição de vespas 
parasitóides pelas lagartas de 
que se alimenta.

PTERODROMA PHAEOPYGIA
(Grazina-de-sobre-escuro)

Gravação realizada em 
25 de fevereiro de 1986 
por James L Gulledge e 
Gregory F Budney. Ilha 
de Santiago, Galápagos, 
Equador

Descrição: 43 cm. Ave do 
tipo pardela de grande porte e 
apresentando longas asas. Marcas 
pretas variáveis na testa branca.

Vocalização: Chamamento com 
quatro sílabas kee-kee-kee-koo, 
com a última nota arrastada.

↓ Várias espécies invasoras, 
como a ratazana castanha e o 
rato doméstico, perturbaram 
a nidifi cação, conduzindo ao 
rápido declínio da espécie nas 
últimas três gerações (60 anos).

PITHECOPHAGA JEFFERYI
(Águia-fi lipina)

Gravação realizada em 
10 de março de 1979 
por Robert S. Kennedy. 
Norte do Bornéu Amabel, 
Cotabato, Filipinas

Descrição: 86-102 cm. Bico 
grande e poderoso, as penas 
alongadas da nuca formam 
uma poupa desgrenhada. Rosto 
escuro, coroa de cor creme e 
nuca riscada a preto. Zona dorsal 
castanha-escura. Ventre e parte 
inferior das asas brancos. Íris 
cinzenta-clara, bico cinzento 
escuro, patas amarelas com 
grandes garras escuras.  

Vocalização: Assobios altos e 
agudos. Para pedirem comida, os 
juvenis emitem séries regulares 
de gritos agudos.

↓ A extensa desfl orestação é 
a principal causa do rápido 
declínio desta espécie nas 
últimas três gerações (56 anos).
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MIMUS GRAYSONI
(Mimídeo-de-socorro)

Gravação realizada em 14 
de fevereiro de 1988 por 
Steven N. G. Howell. Ilha 
de Socorro Colima, México

Descrição: 25 cm. Ave 
passeriforme de cor castanha 
simples. Zona dorsal castanha, 
asas mais escuras com duas 
estreitas barras brancas nas asas 
e cauda mais escura. Cabeça 
castanha com lores escuros e 
sobrancelha curta e clara. Zona 
ventral esbranquiçada e riscada 
a castanho nos fl ancos. Bico e 
patas de cor escura/preta.

Vocalização: O canto é um 
trinado áspero. Chamamento 
estridente whichoo.

↓ A pastorícia extensa com ovídeos 
e pragas de gafanhotos persisten-
tes estão a reduzir e a degradar o 
habitat desta espécie. A predação 
por gatos, que acabam efetiva-
mente com estes pássaros em 
áreas de sub-bosque esparso, 
tornam extremamente provável 
o declínio desta população.

OTUS IRENEAE
(Mocho-de-orelhas-de-sokoke)

Gravação realizada em 10 
de setembro de 1971 por G. 
Stuart Keith. Floresta de 
Sokoke, Quénia

Descrição: 15 cm. Mocho muito 
pequeno com “orelhas” curtas. 
Ocorre em duas colorações: 
cinzenta e ferrugínea. Tal 
como a maioria dos mochos de 
orelhas, possui pintas escuras 
e manchas brancas difusas no 
corpo e barras nas asas. Durante 
o dia, repousa no mato, de 
olhos fechados, habitualmente 
em pares. Apresenta um corpo 
compacto e “orelhas” (tufos) 
eretas. Alimenta-se de insetos, 
principalmente escaravelhos.

Vocalização: Pio suave tuu tuu 
tuu, repetido 10 ou mais vezes 
por minuto.

↓ As alterações climáticas, a extra-
ção insustentável (e muitas vezes 
ilegal) de espécimes da árvore 
Brachylaena huillensis para 
escultura e como combustível, e a 
ameaça que a mineração de titâ-
nio constitui para a fl oresta de 
Sokoke, são os principais motivos 
pelos quais esta espécie se encon-
tra em perigo de extinção.

CERCOMACRA CARBONARIA
(Chororó-do-rio-branco)

Gravação realizada em 23 
de setembro de 1995 por 
Davis W. Finch. Região 
de Rupununi, Guiana

Descrição: 15 cm. Ave 
passariforme de porte médio 
preta com cauda comprida. 
O macho é principalmente preto, 
com listras brancas indistintas 
na garganta e no peito, franjas 
brancas nas coberteiras e pontas 
das retrizes (penas da cauda). 
A fêmea é de um cinzento-ardósia 
escuro, com a garganta branca 
listrada de cinzento escuro. 
As asas são pretas e a cauda tem 
marcas brancas, como no macho.

Vocalização: Série de até 20 
notas defi nidas pook ou, mais 
rápidas, kikuk.

↓ Receia-se que a contínua 
desfl orestação da Amazónia 
possa causar um declínio 
extremamente rápido da espécie 
nas próximas três gerações.

TODIRAMPHUS 
CINNAMOMINUS
(Guarda-rios-de-guam)

Gravação realizada em 30 
de junho de 1978 por H. 
Douglas Pratt. Andersen 
South, Guam

Descrição: 20 cm. Guarda-
-rios pequeno característico 
apresentando o píleo, pescoço 
e ventre ruivos, máscara 
negra-esverdeada que se 
estende como uma faixa fi na 
pela nuca e pelo manto; asas 
e cauda azul-esverdeadas 
brilhantes. Bico preto.

↓ Extinguiu-se na natureza 
em 1986 devido à predação 
por espécies de serpentes 
invasoras, tendo os últimos 
exemplares sido recolhidos 
para reprodução em cativeiro.
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MELAMPROSOPS 
PHAEOSOMA (Púli)

Gravação realizada em 
21 de julho de 1982 por 
Timothy A. Burr. Maui, 
Hawai, EUA

Descrição: 14 cm. Ave passeri-
forme atarracada, de cauda curta, 
com bico pesado semelhante ao 
de um tentilhão. Os adultos pos-
suem a zona dorsal castanha, a 
zona ventral branca-acinzentada 
e uma ampla máscara preta que 
se estende para lá do olho. A cor 
cinza acima da máscara dilui-se 
gradualmente no castanho da 
coroa; possui uma mancha clara 
nítida logo atrás da máscara.

Vocalização: Canto constituído 
por uma amálgama tranquila de 
notas de chilreiro. Chamamento 
composto por um chirk agudo, 
frequentemente em séries curtas.

↓ A destruição e modifi cação do 
seu habitat e a propagação de 
mosquitos transmissores de 
doenças causaram o declínio 
passado da população. As causas 
atuais do declínio da população 
são imprecisas.
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LEUCOGERANUS 
LEUCOGERANUS
(Grou-branco)

Gravação realizada em 18 
de fevereiro de 1975 por 
Ronald T. Sauey. Santuário 
Keoladeo Ghana, Índia

Descrição: 140 cm. Grou branco 
de grande porte. Os adultos 
são completamente brancos, 
exceto a máscara vermelha-
escura que se estende do bico 
até à parte posterior do olho, 
primárias pretas, íris amarela e 
pernas avermelhadas. O macho é 
ligeiramente maior que a fêmea. 
Os juvenis apresentam uma 
máscara de penas e plumagem 
beje ou cor-de-canela.

Vocalização: Musical, parecida 
com uma fl auta.

↓ Suspeita-se que a população 
tenha diminuido rapidamente 
nas últimas três gerações, em 
linha com os níveis de conversão 
das zonas húmidas da região. 
A construção da Barragem 
das Três Gargantas alterou os 
padrões hidrológicos do rio 
Yangtze, resultando em níveis de 
água mais baixos no inverno.

CACATUA SULPHUREA
(Catatua-pequena-de-crista-
amarela)

Gravação realizada em 25 
de dezembro de 2015 por 
Lucas DeCicco. Pequenas 
Ilhas de Sonda, Indonésia

Descrição: 33-35 cm. Catatua 
branca de porte médio. Ave 
branca com crista amarela 
recurvada para a frente; a parte 
inferior das asas e da cauda têm 
uma tonalidade amarela e as 
penas auriculares são amarelas. 
Bico negro, anel orbital azulado 
e patas cinzentas.

Vocalização: Rouca e ruidosa. 
Frequentemente emite um único 
grito alto, mas também assobios 
mais suaves e guinchos.

↓ A captura ilegal para venda 
como ave de estimação é a 
principal razão pela qual esta 
espécie se encontra em perigo 
crítico de extinção, para além da 
desfl orestação e conversão da 
fl oresta em campos agrícolas.

NINOX SUMBAENSIS
(Nínox-de-sumba)

Gravação realizada em 5 
de fevereiro de 2012 por 
Matthias Fehlow. Nusa 
Tenggara Timur, Indonésia

↓ Esta espécie encontra-se 
indubitavelmente em risco 
devido à destruição do habitat 
para exploração madeireira e 
expansão agrícola.
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