Desafio Mundial da Natureza Urbana 2021
Boletim 01
O Desafio Mundial da Natureza Urbana 2021, em sua 6ª edição, objetiva registrar a
biodiversidade urbana em jardins e em áreas nativas próximas, nas regiões/cidades
inscritas.
É uma disputa entre cidades de todo o planeta, para ver qual faz o maior número de
registros de plantas, animais e fungos, qual tem o maior número de espécies identificadas
e qual tem o maior número de participantes.
Ele ocorre em 4 dias em forma de Safári Fotográfico, este ano de 30 de abril a 03 de maio
de 2021 e pelo APP iNaturalist.

Vamos participar do Desafio Mundial e registrar as plantas e animais de 30/04 a
03/05/21 durante o Desafio Mundial da Natureza Urbana? A previsão é que este
ano tenhamos mais de 350 cidades de 43 países!!!

Escolha 1 ou mais atividades
1) Plantar flores nos jardins de sua casa, do prédio ou outro lugar, em março/abril. Elas
devem ser atrativas de borboletas, beija-flores e pássaros.
Importante plantar em março, pois as flores ainda estarão floridas ou irão florir durante
o Desafio, de 30/04 a 03/05. Será fácil ir ao jardim e registrar os diferentes insetos e
pássaros. Também é possível fazer registros antes do desafio, para já conhecer as espécies
de plantas e boa parte dos insetos e aves atraídos. Alternativa fazer um minijardim com a
flores atrativas.
2) Encontrar em seu jardim de casa, do prédio, ou outro lugar, plantas atrativas de
animais.
Antes do desafio encontre locais que atraem animais e que tenham muitas plantas
floridas, pois as plantas floridas e/ou com frutos e sementes podem ser mais facilmente
identificadas, de modo a aumentar o número de espécies identificadas
3) Instalar comedouros e bebedouros, para atrair pássaros.

4) Visitar um parque ou local com acesso livre.
No Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE,
temos muitos parques, as crianças e jovens devem escolher um próximo a sua sede ou sua
residência. Mesmo se estiver viajando em um dos Municípios da RIDE, os registros
poderão ser feitos.
A visita ao parque ou local com acesso livre pode ser organizada pela família com um
adulto acompanhando uma dupla ou um indivíduo.
Com um mapa, cada equipe (família, individual ou 2 pessoas) segue uma rota dentre 3 ou
4 possíveis/definidas.
Planeje sua ida aos parques e trilhas do DF usando o site:
https://www.euamocerrado.com.br/
Sugestões:
Fotografar flores, frutos, borboletas, abelhas, insetos, aranhas, gramíneas, árvores etc.

Atenção
As fotos são postadas no APP iNaturalist. É necessário encaminhar seu “nome” no
iNaturalist para ser inserido no projeto “Escoteiros do DF no Desafio Mundial da
Natureza.
Abaixo segue o link criado para os escoteiros do DF se engajarem.

https://www.inaturalist.org/projects/escoteiros-do-df-no-desafio-mundial-danatureza-urbana-2021

