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Turdus leucomelas e T. rufiventris (Pas-

seriformes: Turdidae) são espécies consi-
deradas abundantes, com grande distribui-
ção no Brasil, além de serem relativamente 
maiores que seus congêneres sintópicos1. O 
comportamento territorial é acentuado em 
T. leucomelas, que é agressivo e domina ou-
tros sabiás em fruteiras, sendo páreo apenas 
para T. rufiventris2. No período reprodutivo 
T. leucomelas torna-se agressivo e ataca ou-
tras aves que se aproximam do ninho2, esta 
informação foi reforçada recentemente3. As 
duas espécies apesar de semelhantes morfo-
logicamente possuem diferenças significa-
tivas para estruturas corpóreas. Isto poderia 
explicar em parte a coexistência de espécies 
bem aparentadas e que compartilham uma 
guilda trófica4. No dia 11 de dezembro de 
2012, às 14:50 h, uma vocalização de agonia 
chamou a atenção do autor que observou um 
indivíduo de T. leucomelas adulto próximo 
a um jovem de T. rufiventris no pátio de um 
condomínio na zona urbana do município de 

São José dos Campos, São Paulo. O T. leuco-
melas estava sobre o T. rufiventris e desferia 
bicadas contínuas na cabeça da ave.

Quando era atacado, o T. rufiventris não se 
defendia ou tentava fugir, apenas emitia um 
grito curto de agonia (Figura 1). Após alguns 
ataques, a ave agressora pulava para o lado 
e observava a outra por cerca de 5 s voltan-
do a atacá-la. A cada ataque o T. leucomelas 
desferia em média 30 bicadas, afastando-se e 
retomando os ataques. Após cerca de 5 min, 
o T. rufiventris parou de vocalizar, porém os 
ataques do T. leucomelas continuaram por 
mais 15 min. Quando o T. leucomelas se 
afastou, dirigiu-se para um ninho que esta-
va a 6 m do local do ataque. O ninho estava 
em uma forquilha em uma árvore a 15 m de 
altura, e devido a altura e posição do ninho 
não foi possível verificar se existiam ovos ou 
filhotes. Após do ataque, o T. rufiventris esta-
va morto com inúmeros ferimentos na cabe-
ça, especialmente próximo aos olhos. A ave 
tinha a plumagem característica de imaturos 
de Turdus rufiventris com o ventre e peito 
bem marcado por estrias escuras. O padrão 

de plumagem manchado do imaturo, que é 
comum na maioria das espécies de Turdus, 
pode protegê-lo dos ataques dos adultos, que 
o veem como um concorrente menor1, embo-
ra a presente observação não sustente a afir-
mação. É possível que a dificuldade de se de-
fender do ataque pode ser atribuída a jovem 
idade do T. rufiventris, ainda sem experiên-
cia suficiente para fugir ou defender-se. Esta 
observação reforça as informações de que T. 
leucomelas é agressivo durante o período re-
produtivo e que mesmo uma ave do mesmo 
porte pode vir a óbito com sucessivos ata-
ques decorrentes deste comportamento.
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Figura 1. Sequência de ataques de Turdus leucomelas em imaturo de Turdus rufiventris (Fotos: Tomaz Nascimento de Melo).

Óbito de Turdus rufiventris por agressão de 
Turdus leucomelas durante período reprodutivo
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