Possibilidade de visualização de
espécies na região
ü
Aves e Pássaros: Muito comum e fácil de visualizar, ao redor da fazenda já
podemos ver tucanos, araras, trinca-ferros, cardeais, curicacas e muito mais.
As aves fazem parte da grande atração do Pantanal.
ü
Jacaré: comum nas lagoas ao redor da fazenda e em todo pantanal.
ü
Capivara: comum nas lagoas e matas ao redor da fazenda e em todo
pantanal.
ü
Tamanduá Mirim: razoavelmente comum nos arredores da fazenda nas
matas.
ü
Tatu-Peba: razoavelmente comum nos arredores da fazenda, pastos e nas
matas.
ü
Tamanduá Bandeira: razoavelmente comum nos arredores da fazenda, pastos
e nas matas.
ü
Lebre: razoavelmente comum nas bordas das matas, com maior facilidade de
visualização à noite.
ü
Veado Mateiro: comum nos campos e pastos, não é difícil de avistar.
ü
Cervo do Pantanal: um pouco mais difícil de avistar do que o veado, mas
também é visto pastando nos pastos naturais da região.
ü
Jabuti: É mais fácil de avistar em cavalgadas próximas as lagoas, pois devido
ao seu tamanho fica um pouco difícil de visualizar em uma focagem de
veiculo.
ü
Lobos: Comum, visto mais freqüentemente a noite.
ü
Anta: não é um animal que se observe facilmente, porém existem muitos na
região e com sorte pode-se topar com um deles.
ü
Cateto: Sempre em bandos, não é difícil de avistar.
ü
Bugio: esconde-se na copa das árvores, para observá-los é preciso caminhar
em silêncio. Pode ser avistado nas matas ao redor da fazenda.
ü
Sucuri: difícil de avistar, pois geralmente está dentro da água, porém pode ser
vista em campos alagados durante as cavalgadas.
ü
Jaguatirica, onça parda e onça pintada: Menos comum do que os animais
citados acima, embora abundante na região, seus hábitos noturnos dificultam
a visualização. É visto mais freqüentemente em focagens noturnas, porém
podem ser avistados de dia, vai depender da sorte, quando menos se espera
podemos ter o privilégio de observar esses lindos felinos.
São muitos animais, esses são alguns exemplos. Lembrando que na fazenda também
existem belos animais domésticos como cavalos, ovelhas, porcos e muito mais que
fazem parte da rotina da fazenda, não deixe de observá-los também.
Importante: a natureza é imprevisível, não há como prever onde estarão os animais e quando
poderemos observá-los. Tudo depende de vários fatores, como persistência, paciência, sorte e
oportunidades. Não é somente nos passeios distantes que isso pode acontecer, em uma
simples caminhada pela fazenda pode-se ter a oportunidade de observar tamanduás, tatus,
jaguatiricas, lebres, jacarés, capivaras e etc. Tudo é questão de momento.
Relato de Sidnei Coelho Fotógrafo.

