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Ficamos esperando, e alguns minutos
depois, um indivíduo chegou e foi para
o ninho. Estava com gravetos no bico.
Ficou no ninho por alguns instantes,
quando o outro indivíduo também chegou na árvore, com alguma coisa no bico. Então o que estava no ninho saiu e
foi 'receber' o presente.

No dia 29 de setembro de 2007, saí para passarinhar com Antonio Mario, Carlos Henrique e sua esposa Viviane. Foi a
segunda passarinhada do GOAC – Grupo de Observadores de Aves de Campinas. Primeiro passamos em outro ponto,
onde fizemos algumas observações, e
de lá fomos para a região do Solar das
Andorinhas, um hotel fazenda em Campinas, estado de São Paulo.
Ao chegar, paramos o carro e já no início da estrada de terra, um Sovi Ictinia
plumbea me chamou a atenção. Depois
mais um. Era um casal, em atividade de
construção do ninho. Fizemos algumas
fotos e continuamos a passarinhada do
dia.
A partir daquele momento, passei a
monitorar o ninho. Segue abaixo o diário de monitoramento da vida desta família de Sovi.
07 de outubro de 2007: desta vez fui
acompanhado do meu xará Jefferson
Otaviano, também do GOAC. Chegamos e o casal não estava por lá. A gente
Continuamos por mais um tempo, fizeouviu saci, sabiá-barranco, pitiguari,
arara (provavelmente pertencente ao ho- mos mais algumas fotos e depois fomos
tel, mas que vive solta na região), mas embora.
14 de outubro de 2007: a fêmea estanada do casal de Sovi.
va no ninho, desta vez chocando. Ficamos por algum tempo e fomos embora.
Nenhum sinal do outro indivíduo.
10, 20 e 25 de novembro de 2007: a
fêmea continua chocando. Eu e o xará
achamos estranho pelo tempo desde a
primeira observação da fêmea no ninho.
No dia 25, nós avistamos um indivíduo em uma árvore próxima ao ninho
(talvez uns 300m de distância). Chutamos que fosse o macho.
08 de dezembro de 2007: o Sovi não
estava no ninho, mas estava num galho
da árvore. Não fiz foto por causa do temAtualidades Ornitológicas On-line Nº 142 - Março/Abril 2008 - www.ao.com.br
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po. No final, tive a impressão de que tinha filhote no ninho. Mas pela distância/altura, não tenho certeza.
16 de dezembro de 2007: finalmente
o filhote.
Quando eu cheguei, um dos pais estava num galho mais baixo do que o ninho.
E depois de um bom tempo, o filhote
'deu as caras'. Que legal. No começo estava um pouco tímido, só observando
quem era o cara que estava lá embaixo
olhando para ele.
Depois foi se aventurando um pouco
mais, explorando a área, e claro, esperando por comida.
Então o papai, ou mamãe, veio alimentá-lo. Ele já estava sossegado novamente no ninho, esperando pela comida.
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19 de janeiro de 2008: mesmo embaixo de chuva, resolvi tentar observá-lo.
Saí de casa umas 17:00h, e ainda chovia. Chegando na região do ninho, primeiro avistei um adulto, achei que pudesse ser a mãe ou o pai. Foi fácil, pois
estava num fio que cruzava a estrada.
Uns 100m à frente, outro adulto, no poste. Suspeitei que o filhote pudesse estar
por perto, mas não avistei.
Fui até mais à frente e voltei, já decidido a ir embora, dado o mau tempo. Mas
resolvi dar uma outra olhada. Voltei, passei novamente por um adulto, e quando
havia passado pelo segundo, numa árvore bem próxima do poste que o segundo
estava, consegui avistar o filhote, pra
dentro da área ao lado da cerca.
Fiquei um tempo observando, tirei

uma foto mesmo embaixo de chuva, de
dentro do carro. Aí São Pedro resolveu
colaborar. E a chuva parou, e ficou sem
chover por uns 8 min. Então peguei a câmera e fui fazer a foto. Fiz algumas e então começou a chover novamente! Corri
para o carro, com uma sensação muito
boa, e feliz por ter acompanhado a evolução deste filhote.
E assim terminou o acompanhamento
da vida desta família Sovi. Não pude voltar mais lá na região do ninho nas semanas seguintes.
Como foi legal poder acompanhar a vida desta família, ver o filhote já grande e
livre, ainda na companhia de seus pais.
Agora é aguardar o retorno do Sovi para
nossa região, ano que vem, e quem sabe
acompanhar esta ou outra família Sovi!
Contatos:
Jefferson Silva - jefferson@indrix.net
GOAC - Grupo de Observadores de
Aves de Campinas - goac.aves@gmail.
com, http://goac.multiply. com
Para saber mais sobre o Sovi: http://
www.ararajuba.org.br/sbo/ararajuba/
artigos/Volume111/ara111art9.pdf
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