
Charla introdutoria Claves e guías de identificación 

Obxectivos  Introdución ao uso de guías de identificación 
de aves 

 Introdución ao uso doutras claves 

Contidos  Tipoloxía das guías de identificación 

 Morfoloxía das aves. 

 Determinación de sexo. 

 Determinación da idade . 

 Status reprodutor 

 A clasificación e a nomenclatura das aves 

 A conservación da biodiversidade 

Desenvolvemento da actividade 
e Metodoloxía 

Farase un breve repaso á clasificación das aves. 
Seguidamente introducirase ao alumnado nos 
diferentes manuais utilizados para a correcta 
identificación das especies máis comúns no Lugar de 
Importancia Comunitaria Encoro de Abegondo-
Cecebre 

Recursos necesarios Aula, pantalla de proxección, ordenador portátil, 
proxector LDC 

Taller teórico Uso de claves e guías de identificación 

Obxectivos  Identificación de especies comúns do LIC 
Encoro de Abegondo-Cecebre por medio de 
fotografías e o uso de guías de 
identificación. 

 Determinación da idade en aves. 

 Determinación do estado físico dunha ave. 

 Identificación do status reprodutor dunha ave 

Contidos  A clasificación e a nomenclatura das aves 

 A conservación da biodiversidade 

Desenvolvemento da actividade 
e Metodoloxía 

Por medio de fotografías realizadas con este propósito 
e coa axuda de claves e láminas de guías axeitadas 
determinaranse os tópicos arriba citados 

Recursos necesarios Aula, pantalla de proxección, ordenador portátil, 
proxector LDC 

Taller práctico Identificación de aves en man 

Obxectivos  Identificación de especies comúns do LIC 
Encoro de Abegondo-Cecebre por medio de 
fotografías e o uso de guías de 
identificación. 

 Determinación da idade en aves. 

 Determinación do estado físico dunha ave. 

 Identificación do status reprodutor dunha ave 

Contidos  A clasificación e a nomenclatura das aves 

 A conservación da biodiversidade 

Desenvolvemento da actividade 
e Metodoloxía 

Instalarase un grupo de redes para a captura e 
anelamento científico de aves. Unha vez capturadas 
procederase a identificar a especie por medio das 
guías proporcionadas. As claves servirán para os 
outros aspectos tratados nas charlas, como 
determinación de sexo e idade 

Recursos necesarios Redes e material de anelamento. Claves, guías e 
fichas de identificación 

 


