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4), enquanto que uma delas (fêmea 1) foi roubada pelo macho I. Agradecimentos
Dessa maneira o macho I, passou a ter, hipoteticamente, nove Agradeço imensamente ao Rafael Fortes pela permissão da pu-
fêmeas e o macho II apenas sete, como exemplificado na Figu- blicação da foto do macho do policia-inglesa-do-sul no trabalho e 
ra 5. a José Otacílio Crozariol pelo constante incentivo no campo.

O polícia-inglesa-do-sul é uma espécie comum, no entanto pou-
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A Família Icteridae é exclusiva das Améri-
cas (Sick 1997), sendo seus hábitos reprodu-
tivos um dos mais interessantes e complexos 
dentre os Passeriformes (Sigrist 2006).

O polícia-inglesa-do-sul, Sturnella super-
ciliaris está distribuído da Argentina até o sul 
do Peru, em quase todo o território brasileiro 
fora da região amazônica (Sick 1997). No en-
tanto sua distribuição vem se ampliando, por 
ser uma espécie favorecida pelo desmata-
mento (Sick 1997), como, por exemplo, a ex-
pansão agrícola do arroz (Ridgely & Tudor 
1946). No Rio Grande do Sul a espécie é ob-
servada quase sempre próxima aos arrozais 
(Belton 2000).

Alvarenga (1990) relatou, além de outras 
espécies, que Sturnella superciliaris coloni-
zou a região do Vale do Paraíba Paulista por 
volta da década de 1940 devido, provavel-
mente, ao cultivo do arroz.

No presente estudo é apresentado observa-
ções realizadas pelo autor sobre o comporta-
mento de Sturnella superciliaris, durante um 
período reprodutivo, em uma área de plantio de arroz irrigado no her (1975) o considera como monogâmico, mas sem referir o por-
Vale do Paraíba Paulista, município de Tremembé, Fazenda Na- quê desta conclusão.
bor (antiga Fazenda Kanegae) 22º55'59”S e 45º33'31”O. Após as fêmeas se assustarem com o pesquisador e alçarem 

Foi observado um comportamento bastante curioso da espécie. vôo, um outro comportamento ainda mais interessante foi obser-
Os machos (Figura 1) durante o período de reprodução, que na re- vado. O macho que estava vocalizando e demarcando aquele de-
gião acontece entre os meses de outubro e janeiro, ficavam bas- terminado território, no instante em que as fêmeas voavam, ele as 
tante visíveis em poleiros mais altos do que a vegetação circun- perseguia e faziam-nas voltarem ao local de onde saíram dando-
dante. Principalmente nos locais sem folhagem, como por exem- lhes várias bicadas no dorso. Mas quando eram muitas fêmeas, o 
plo, galhos secos e estacas de bambus presentes na lavoura. Este macho não conseguia “recuperar” todas, então o macho visinho 
comportamento dos machos já foi também observado por outros as “roubava” para seu território. Para facilitar o entendimento des-
autores (Tubaro 1992, Sigrist 2006). te caso olhemos as Figuras, hipotéticas, de 2 a 5.

No entanto nada é citado sobre as fêmeas. Durante um ano de Na Figura 2 pode-se perceber os machos (I e II) nas estacas de-
censo de aves no arrozal da Fazenda, o autor contou 181 machos e fendendo seus territórios e as fêmeas (8 para cada macho) escon-
64 fêmeas da espécie. Poder-se-ia concluir com esse resultado, didas na vegetação.
uma proporção de 3 machos para cada 1 fêmea. Porém uma dife- A Figura 3 exibe uma condição em que somente uma das fême-
rença comportamental está ai envolvida; os machos estão total- as foi levantada da vegetação, por exemplo, quando o pesquisa-
mente visíveis nos poleiros mais altos enquanto as fêmeas ficam dor lançou uma pedra em meio à vegetação. O macho que estava 
escondidas no meio do arrozal ou capinzal rasteiro, causando este ali defendendo o território logo se direciona para cima dela e a for-
saldo errôneo. ça pousar novamente dentro do seu território.

Contudo quando o autor caminhava próximo a área onde os ma- No entanto, na maioria das vezes, várias fêmeas saem voan-
chos estavam pousados defendendo território, várias fêmeas do ao mesmo tempo e o macho da área não consegue fazer com 
eram levantadas e era fácil notar que havia um maior número de fê- que todas elas voltem. Nesse momento o macho vizinho se 
meas do que de machos. aproveita da situação e “rouba” a fêmea para ele, obrigando-a a 

Ridgely & Tudor (1946) e Tubaro (1992) citam que S. supercili- pousar em seu território, também utilizando das bicadas no dor-
aris é uma espécie gregária durante o período não reprodutivo. Po- so dela. Observando a Figura 4 percebemos isto, quando três fê-
rém nada foi encontrado na literatura sobre esse comportamento meas do macho II levantaram vôo ao mesmo tempo, ele conse-
poligínico (várias fêmeas para um macho) para a espécie. Lowt- guiu manter apenas duas delas dentro da sua área (fêmeas 3 e 

Roubo de fêmeas por machos vizinhos do 

(Passeriformes: Icteridae), durante uma seção 
polícia-inglesa-do-sul, Sturnella superciliaris 

reprodutiva em um arrozal no Vale do Paraíba Paulista

Figura 1. Indivíduo macho de Sturnella superciliaris no arrozal. Foto de Rafael Fortes.

Figura 2. Machos de Sturnella superciliaris 
em seus territórios com suas fêmeas.

Figura 3. Quando somente uma fêmea 
voa o macho consegue “recuperá-la”.

Figura 4. Quando muitas fêmeas voam o macho 
vizinho acaba “roubando” uma, ou mais delas, para ele.

Figura 5. Macho vizinho com uma das 
fêmeas roubadas, agora em seu domínio.
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