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Beija-flor-de-peito-azul (Amazilia lactea)

Beija-flor-de-orelha-violeta (Colibri serrirostris)

Beija-flor-rubi (Clytolaema rubricauda)
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Topetinho-verde (Lophornis chalybeus)

Beija-flor-de-topete (Stephanoxis lalandi)
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Topetinho-vermelho (Lophornis magnificus)

Beija-flor-de-fronte-violeta (Thalurania glaucopis)

Rabo-branco-de-garganta-rajada (Phaethornis eurynome) Display
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Beija-flor-preto
Beija-flor-preto (Florisuga
(Florisuga fusca)
fusca)
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região sudeste do Brasil é rica em espécies de beija-flores, possui perto
de quarenta espécies. A família Trochilidae é exclusiva das Américas e possui
um total aproximado de trezentos e trinta espécies. A maior quantidade de espécies está
concentrada nos países andinos, Equador e
Colômbia.
Algumas destas aves multicoloridas e iridescentes são tão pequenas e quando não é dado a elas a devida atenção, podem passar por
despercebidas. Isso me faz lembrar da primeira vez em que observei o estrelinha-ametista
(Calliphlox amethystina). Eu estava com outros amigos fotografando aves e seguindo um
riacho dentro da mata, abruptamente saímos
para o aberto e tive de semicerrar os olhos devido a claridade. Então, tive a impressão de
ver algo muito pequeno voando por perto.
Não dei muita atenção, pois parecia um inseto. E foi o zum-zum diferente que chamou a
minha atenção, parecia vir de um inseto, como um besouro. Quando o beija-flor pousou
num galho fino e seco a um metro e meio de
distância, foi difícil de acreditar que aquele
ser diminuto era um estrelinha-ametista. Estava ali com a cauda aberta, fazendo várias poses para fotos. Depois voou, um vôo lento e
com a cauda empenada para trás. Foi de flor
em flor para o alto até desaparecer.
Interessante são as “arenas” criadas por
machos do beija-flor-de-topete (Stephanoxis
lalandi) na parte alta do Parque Nacional do
Itatiaia, onde eles disputam as fêmeas no canto e voando de um lado para o outro durante a
época de reprodução.
Os beija-flores-tesoura (Eupetomena macroura) são territorialistas, não deixam que
outros semelhantes, beija-flor ou qualquer
ave que seja se aproxime do arbusto em flor
ou do bebedouro onde eles são os donos do pedaço. Outro dia em Santo André, Paranapiacaba, pude observar três indivíduos do beijaflor-preto (Florisuga fusca) enganando o beija-flor-tesoura, enquanto ele perseguia um,
os outros dois tiravam proveito do bebedouro.
Espécies florestais como o rabo-brancode-garganta-rajada (Phaethornis eurynome)
usam o display da cauda em leque e o bico
aberto mostrando o lado interno de cor amarela para atrair as fêmeas.
Para ver mais fotos de beija-flores, visite
o website: www.carduelis.bio.br.

Beija-flor-dourado (Hylocharis chrysura)
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