Um guia para a
observação das corujas
do Instituto Butantan

Noite
na Floresta

# vamoscorujar?

As corujas da floresta do
Butantan:
murucututu-debarriga-amarela
Pulsatrix koeniswaldiana
Cerca de 1000g
Cuidado para não se
assustar com o som desta
ave à noite! Costuma ficar
na parte mais alta da copa
das árvores, por volta de 7
metros de altura, sempre
em florestas.

mocho-diabo
Asio stygius
591 a 675 g
Esta coruja é mais rara
aqui no parque, porque
parece que prefere
florestas a áreas abertas.

corujinha-do-mato
Megascops choliba
100 a 160 g
Procure-a no meio de
árvores com galhos a cerca
de 5 metros do chão.

coruja-orelhuda
Asio clamator
335 a 556 g
Costuma ficar
empoleirada a cerca de 5
metros do chão.
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Supõe-se que as corujas sejam
territoriais e que frequentem
sempre os mesmos lugares ao
longo da sua vida.
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Neste mapa, mostramos locais em
que já vimos os animais algumas
vezes, e por isso imaginamos que
sejam parte de seu território.
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Av. Vital Brasil

Vamos corujar?

mocho-diabo
Asio stygius

Antes de sair:

Durante a caminhada:

O que levar?

Use o eBird (www.ebird.org) para
fazer uma listinha de todas as
corujas que frequentam a região
que você pretende visitar.

•

Caminhe lentamente, tente
não fazer muito barulho.

•

Lanternas

•

Ouça atentamente os sons da
floresta.

•

Binóculos

•

Repelente

•

Botas confortáveis

•

Um lanchinho noturno

•

Água (mesmo sem sol, seu
corpo vai desidratar!)

Ouça sons das aves antes de ir.
Para isso, sugerimos o XenoCanto
(https://www.xeno-canto.org),
onde você encontrará gravações
das vocalizações de todas elas.

murucututu-de-barriga-amarela
Pulsatrix koeniswaldiana

•

Enquanto estiver parado,
desligue a lanterna.

•

Acostume-se a observar
as árvores no escuro. Estes
animais são incrivelmente
silenciosos, então fique
atento a qualquer
movimentação.

•

Quando vir a coruja, tente
usar a lanterna para observála melhor. Ilumine o animal
indiretamente, por poucos
minutos.

•

Quer tentar fotografar? Use
um pedaço de papel sobre
o flash para diminuir a
intensidade da luz.

O que é o playback?
Para podermos visualizar ou ouvir
as corujas, iremos reproduzir
vocalizações de cada uma das
espécies, o que chamamos de
playback. Usamos esta técnica
pois as corujas são muito
silenciosas, e pode ser difícil vêlas sem isso.

Por que as corujas respondem
ao playback?
Pode ser que estes animais
respondam às vocalizações
porque são muito territoriais
e defendem ativamente seu
espaço, ou que eles vocalizem
após ouvirem sons de sua espécie,
como uma forma de comunicação
entre machos e fêmeas. Durante
a época reprodutiva algumas
espécies de corujas respondem
mais ao playback do que no
restante do ano.

coruja-orelhuda
Asio clamator

Por que o playback é um tema
tão polêmico?
Quando imitamos o
comportamento da coruja para
chamar sua atenção, estamos
fazendo com que a ave desvie
do seu caminho - às vezes até
abra mão da sua presa - para
responder interagir conosco. Isso
pode prejudicar o animal. Por
isso, sugerimos que você faça
o playback com cuidado, sem
atrapalhar as corujas.

Histórias de Coruja
Uma vez, reproduzimos a
vocalização de uma corujaorelhuda, e quem respondeu foi a
corujinha-do-mato! Imaginamos
que isso aconteça pois elas
disputam vocalmente pelo
território.

Não faça playback mais de
uma noite na mesma região

Roteiro para observar as corujas
utilizando o playback

•

Encontre as vocalizações das
corujas e baixe-as em seu
celular. Você pode procurar
tanto no Xeno-Canto
(https://www.xeno-canto.org)
quanto no Wikiaves (www.
wikiaves.com.br).

•

Quando chegar num
bom ponto na floresta,
pare, apague a luz e ouça
atentamente. Se o animal
já estiver vocalizando, tente
encontrá-lo, não precisa
reproduzir o som à toa.

•

Toque o áudio da coruja uma
vez e ouça em silêncio por
pelo menos três minutos.
O murucutu-de-barriga
amarela, por exemplo, pode
demorar um tempão para
responder!

corujinha-do-mato
Megascops choliba

•

Se você quiser fazer uma
foto, pode chamar o animal
mais três vezes, no máximo.

•

Se for procurar mais de uma
espécie na mesma noite,
reproduza as aves sempre
em ordem crescente de
tamanho. Algumas corujas
grandes são predadoras das
menores, então o som delas
pode afugentar as outras.

Nunca faça
playback perto
de ninhos

Quer saber mais sobre as
corujas? Aqui vai uma lista de
referências que utilizamos:

http://www.avesderapinabrasil.com/ - site com conteúdo elaborado pelo
William Menq, ornitólogo brasileiro especializado em aves de rapina.
Livro: “Corujas do Brasil”, um guia de campo com fotos e material
elaborados por alguns dos maiores especialistas em corujas do Brasil.
Wikiaves: http://www.wikiaves.com.br - um enorme acervo de fotos e
áudios de milhares de aves brasileiras.
Xeno-Canto: http://www.xeno-canto.org - coleção de gravações de aves
do Brasil e do mundo. É uma ótima fonte de áudios de corujas, porém
está disponível apenas em inglês.
eBird: https://ebird.org/home - é uma plataforma onde você pode criar
listas de aves e baixar as listas já feitas por outros usuários.
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