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Expectativa 

 

Questão 1 

 

Os patos terrestres têm espéculo alar de brilho metálico, se alimentam submergindo 

somente a cabeça e o pescoço e levantam voo diretamente da superfície. Diferentemente, 

os patos mergulhadores necessitam de espéculos iridescentes, mergulham com 

habilidade e levantam voo “pedalando” sobre a superfície. Já o pato de corrente é o único 

membro da família que passa toda a vida nos riachos das montanhas.  

 

Questão 2 

Essa espécie vive em duplas (casais, pares) ou grupos pequenos que flutuam/voam baixo, 

mergulham com habilidade e quando se assustam mergulham em lugar de voar. 

 

Questão 3 

 

ANO LOCAL QUANTIDADE 

1981 Lagoa de San Ramón 18 adultos e 7 filhotes 

1982 Lagoa de Tota 15-25 pares/casais 

1996 Lagoa de La Herrera 38 indivíduos 

2000 
Lagoa de La Herrera 

Florida 

18 indivíduos 

3 machos e 5 fêmeas  

 

Questão 4 

Na espécie Oxyura Jamaicensis, os ninhos são construídos geralmente em partes de 

vegetação emergente ou flutuante ao longo da margem da zona pantanosa. Já na espécie 

Dendrocygna autumnalis, os patos escolhem as cavidades das árvores ou as do solo para 

a reprodução. 

 

 

Questão 5 

 As mudanças (alterações) nas condições climáticas podem minguar populações de 

aves aquáticas, razão pela qual a análise da influência de fatores ambientais não 

controláveis, tais como a umidade relativa, sobre o desenvolvimento precoce de patos 

selvagens, pode contribuir para o conhecimento dos efeitos da mudança climática sobre o 

êxito da supervivência de determinada espécie de antes de sua eclosão. Oferecer um 

aporte metodológico para este tipo de análise em Anátidos colombianos e começar a 

aclarar como as mudanças na porcentagem (%) de umidade relativa do ambiente podem 

afetar o desenvolvimento embrionário correto dentro dos ovos destas aves contribuindo 

para a diminuição ou extinção de populações de espécies tão pressionadas como o são 

os patos selvagens.  

 


