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Cacicus haemorrhous, conhecido popularmente como Guaxe, é um representante da

subfamília Icterinae. A espécie vive em grupos que frequentemente ocupam as bordas de

diversos habitats florestais em quase todo o Brasil, leste dos Andes, Colômbia, Paraguai e

Nordeste da Argentina (Sick, 1997). Nidificam em colônias localizadas em diversos locais

diferentes, tais como árvores ou palmeiras isoladas em clareiras, borda de florestas ou ainda

sobre a água. Seus ninhos são, normalmente, construídos nas extremidades de galhos ou

nas pontas de folhas de palmeiras (Sick, 1997). Os aspectos relacionados à nidificação

desta espécie foram estudados por Duca & Marini (2004) e Costa (2007). Esta nota relata o

uso de materiais industrializados na confecção de ninhos por C. haemorrhous em colônias

localizadas no município de Caratinga, região leste de Minas Gerais, Brasil, durante um

estudo sobre aspectos relacionados à nidificação desta espécie (Costa, 2007).

As colônias estudadas estavam localizadas às margens das Lagoas Nova e Silvana

(19º32`06``S, 42º23`60`` W e 19º30`26``S, 42º23`60``W), em uma copaíba (Copaifera

langsdorffii) e um representante não identificado da família Moraceae, respectivamente.
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Ambas as lagoas eram circundadas por fragmentos de Mata Atlântica secundária em

diferentes estágios sucessionais, plantações de eucalipto e pastagens. A área era bastante

freqüentada por pescadores e caçadores. Durante a observação dos ninhos foi constatada a

presença de materiais artificiais em sua confecção. Linhas de nylon de várias espessuras e

comprimentos, muito utilizadas na pesca artesanal nesta região, foram encontradas fazendo

parte da estrutura destes ninhos. Estes ninhos foram coletados e levados para o Laboratório

de Zoologia de Cordados do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, onde foram

examinados em detalhe. Como foram coletados após o período reprodutivo da espécie, os

ninhos já se encontravam em péssimo estado de conservação, não sendo possível a

mensuração dos mesmos, embora, aparentemente eles estivessem dentro do padrão

normalmente registrado para a espécie (observação pessoal). Os fios de nylon eram

utilizados tanto na estrutura da bolsa, quanto na amarração do ninho às pontas dos galhos.

A utilização de substratos artificiais na construção de ninhos pode ser uma característica

importante na proteção das colônias contra fatores climáticos, tais como chuvas e ventos

fortes, uma vez que os mesmos são limitantes para o sucesso reprodutivo da espécie (Sick,

1997). No momento da coleta dos ninhos com auxílio de um podão, mesmo depois de

cortar o galho que o sustentava, um dos ninhos permaneceu pendurado pelo fio de nylon. O

uso deste material na amarração dos ninhos poderia, potencialmente, aumentar o sucesso

reprodutivo da colônia. Acreditamos que o uso da linha de nylon por C. haemorrhous pode

estar relacionada com a sua grande disponibilidade, uma vez que as lagoas são muito

freqüentadas por pescadores e fragmentos deste material são comumente descartados no

local.

No Brasil ainda existem poucos relatos sobre a utilização de materiais

industrializados na confecção de ninhos de aves silvestres (Schirch, 1929; Viana, 1932;



Roda & Carlos, 2003; Vasconcelos et al., 2006). Além disso, nenhum estudo testou a

hipótese de aumento do sucesso reprodutivo em função da presença destes materiais em sua

construção. Estes estudos poderiam ajudar a entender melhor a influência da utilização

deles na história natural das espécies.

Referências

Costa, A. S. 2007 A influência de variáveis ambientais nas características das colônias de

Cacicus haemorrhous (Icterinae, Aves), na região do Médio Rio Doce, MG. Monografia,

Ipatinga, Unileste MG, 23 pp.

Duca, C. & Marini, M. A. 2004. Aspectos da nidificação de Cacicus haemorrhous

(Passeriformes, Icterinae) no sudeste do Brasil. Ararajuba, 12(1): 23-30.

Roda, S. A & Carlos, C. J. 2003. On a nest of yellow-chinned Spinetail (Certhiaxis

cinnamomea - Passeriformes, Furnariidae) built with bites of wire. Lundiana, 4(1): 69-70.

Schirch, P. F. 1929. Sobre um ninho construído de arame de um pássaro brasileiro. Boletim

do Museu Nacional, 7: 91-93.

Sick, H. 1997. Ornitologia brasileira. Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira. 862 pp.

Vasconcelos, M.F.; Werneck, M.S.; de la Peña, M.R. 2006. Observações sobre a construção

de um ninho de cavalaria (Poroaria capitata) com material industrializado. Revista

Brasileira de Ornitologia, 14(2): 167-168.

Viana, A. 1932. Sobre um ninho de arame. Boletim do Museu Nacional, 8: 135-136.


