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ABSTRACT - The breeding of Chrysomus ruficapillus was observed in an rice field. For this, were followed 7 nests, in Paraíba Valley, São Paulo State. The

nest were in cup's form, made with dead vegetal material, build on rice or associated plants. The number of eggs in the nest varied from one to four. The

nestlings were born with nearly 3g and 34,9mm around the 10th day. For three of them were studied the pterylosis, resulting in 146 down distributed on 14

feather tracts. The nestlings got away the nest with around 11 days of life, 85,9mm of total length, 53mm of wing's length and 24g. According to the results,

were concluded that the Chrysomus ruficapillus have a relatively fast breeding, completed in around 25 days after the to lay.

Introdução

O garibaldi, Chrysomus ruficapillus (Fig. 1), pertence à família Icteridae e

possui uma área de ocorrência restrita ao Novo Mundo. É uma espécie

amplamente distribuída na América do Sul e embora esses animais

sejam de fácil observação e abundantes, alguns aspectos de sua biologia

ainda são pouco conhecidos. Neste sentido o presente estudo teve por

objetivo acompanhar a reprodução do garibaldi, observando

características da nidificação, do desenvolvimento dos filhotes e a

pterilose dos recém-nascidos.

Cada ninho encontrado foi marcado, teve os ovos e os filhotes medidos

e acompanhados diariamente. Dos filhotes foram medidos: o peso, o

comprimento total e o comprimento da asa.

Três filhotes foram analisados para estudo da pterilose. As neossoptiles

(penugens) foram contadas e marcadas de acordo com os tratos

observados.

Resultados

Ninhos

Os ninhos eram em forma de tigela, confeccionados com material

vegetal morto e molhado, construídos sobre pés de arroz e/ou plantas

associadas à rizicultura (Fig. 3), à uma distância aproximada de 37cm

da água, cuja profundidade variou entre 12 e 15cm. A câmara do ninho

apresentou em média 7,2cm de profundidade, e diâmetro interno de

6,9cm.

Conclusão

Com os resultados obtidos, concluí-se que a reprodução do Chrysomus

ruficapillus é bastante rápida, estando finalizada em torno de 25 dias

após a postura dos ovos; o que é essencial, uma vez que a espécie

nidifica na fase da floração do arroz, aproximadamente 30-35 dias

antes da colheita.

Filhotes

Os filhotes (Fig.5) nasceram com

aproximadamente 3g e 34,9mm de

comprimento total, após um período de

choco de cerca de 10 dias. O

nascimento se deu de maneira

assincrônica, com diferença de 1 dia no

nascimento de um filhote para o outro.

Acompanhamento e crescimento

Embora alguns ninhegos tenham sido predados ou mortos, foi possível

acompanhar dois ninhos até a saída dos filhotes, que ocorreu ao redor

dos 11 dias de vida. Na última medição, antes da saída do ninho, os

filhotes apresentavam em média 85,9 mm de comprimento total, 53mm

de asa e 24g (Fig 6).

Figura 1: Chrysomus ruficapillus 

(Macho adulto)

Garibaldi

Chestnut-capped Blackbird

Metodologia

Para a analisar a reprodução do Garibaldi, foram acompanhados 7

ninhos encontrados em duas áreas de plantação de arroz no Vale do

Paraíba, Estado de São Paulo (Fig. 2).

Comportamento

Em quase todas as visitas, enquanto manuseávamos os filhotes, era

observada a presença da fêmea nas proximidades do ninho, enquanto

o macho, normalmente, pousava mais longe na quadra de arroz ao

lado.

Nos 2-3 dias após os filhotes terem deixado o ninho, foi visto um bando

formado por muitos indivíduos jovens e alguns adultos, indicando que

após a saída do ninho, os filhotes se agrupam em bandos.

Distribuição das pterilas 

num passeriforme 

generalizado (Pough, et 

al. 2003)

Marco A. Crozariol

Marco A. Crozariol

Marco A. Crozariol

Ovos

O número de ovos por ninho variou de um a quatro, sendo mais

freqüente a ocorrência de três ovos (Fig.4 ). O tamanho médio dos ovos

foi de 21,71 x 15,94mm.

Figura 3: 

Plantas usadas 

como suporte 

para os ninhos

Figura 4: Ninho 

com três ovos

Pterilose

Os três filhotes analisados quanto à pterilose apresentaram em média 146 

penugens distribuídas em 14 tratos (Tab. 1).

Figura 5- Foto com filhotes recém-

nascidos

Marco A. Crozariol

Figura 6: Curvas de crescimento médio dos filhotes de Garibaldi. A: Asa; B: 

Comprimento total; C: Biomassa.

Figura 2: local de estudo

Tabela 1: Número de penas 

encontradas nos 

diferentes tratos pterilares
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