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Apresentamos uma lista baseada em 21 trabalhos, desde o final do séc. 19 até o presente, 
incluindo nosso levantamento em oito parques, em 1998/99. São citadas 329 espécies, que 
estão sendo validadas segundo critérios adaptados de Bencke (2001: Lista de Referência das 
Aves do Rio Grande do Sul): material testemunho depositado; fotos publicadas ou disponíveis 
para exame; gravações de vocalizações depositadas; captura de espécimes anilhados e 
espécies registradas em campo por observador(es) experiente(s) e familiarizado(s) com a 
avifauna gaúcha. Até o momento, incorporamos 237 espécies à lista preliminar validada. 67 
espécies, em sua maioria arroladas somente por Oliveira (Lista de Aves do Município de 
Porto Alegre, 1980), estão em processo de análise. Em anexo à lista de registros validados, 
criamos uma lista de registros errôneos, duvidosos ou provenientes de fuga/soltura de 
cativeiro, com 25 espécies. Destas, nove não são aceitas como pertencentes à avifauna gaúcha 
por Bencke (op. cit.) e não obedecem aos critérios acima: Tigrisoma fasciatum, Micrastur 
gilvicollis, Chordeiles acutipennis, Colibri serrirostris, Donacobius atricapilla, Mimus gilvus, 
Sporophila lineola, Chlorophanes spiza e Phaeothlypis rivularis. Saltator aurantiirostris e 
Procnias nudicollis, ambas com um único registro para o Parque Farroupilha, foram 
consideradas aves fugidas/soltas de cativeiro, bem como Brotogeris chiriri, Amazona aestiva 
e Melopsittacus undulatus. Rhynchotus rufescens e Pipile jacutinga, obtidas por Gliesch no 
Mercado Público, entre 1910/1920, foram considerados registros duvidosos, devido à falta de 
procedência. Os espécimes supostamente coletados por Ruschi em junho/julho de 1956 
(Phaethornis eurynome, Eupetomena macroura, Colibri serrirostris, Lophornis magnificus, 
Aphantochroa cirrhochloris, Clytolaema rubricauda, Heliomaster furcifer e Calliphlox 
amethystina) também são duvidosos, devido à inexistência das peles. Paralelamente à 
continuidade da validação de registros pendentes, estamos buscando outras peles e/ou 
esqueletos que possam ter sido coletadas na Capital e depositadas em museus, buscando 
evidência física para registros apenas visuais. Esta busca complementar é importante 
considerando-se também que grande parte das coleções de Gliesch e Camargo foram perdidas. 
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