A atração de aves em resposta
ao playback de Habia rubica:
implicações complementares
sobre o papel da espécie para
coesão de bandos mistos na
Estação Ecológica Juréia-Itatins – SP

Bandos mistos de aves são exemplos de
interações entre indivíduos e podem ser
ABSTRACT. Birds attraction in res- definidos como associações entre duas ou
ponse to Red-crowned Ant-Tanager Ha- mais espécies de aves que se movem forbia rubica (Vieillot, 1817) playback: rageando em uma mesma direção por pelo
complementary implications about the menos cinco minutos (Stotz 1993). Na
role of the species to cohesion of mixed- Mata Atlântica, estudos de bandos mistos
species bird flocks at Juréia-Itatins Eco- de aves têm aumentado significativamenlogical Station, State of São Paulo, Bra- te nos últimos anos (Machado 1999, Malzil – I conducted a playback experiment donado-Coelho e Marini 2000, Develey e
using the loudsong of the Red-crowned Peres 2000, Maldonado-Coelho e Marini
Ant-Tanager in 60 points throughout 2004). Estes estudos enfocam a relação dithree trails from August to December reta entre a estrutura do hábitat e a sazona2005 at Juréia Itatins Ecological Station. lidade de recursos com a presença, riqueThe objective was to verify the number of za e abundância dos bandos. A importânpoints (samples) in which species showed cia dos tamanhos dos fragmentos florestaan attraction response to playback of H. ru- is e a presença de espécies nucleares tambica. Nearly 23% of the points obtained bém têm sido estudados e são apontados
species attracted. These low number of como principais fatores contribuintes à
points probably reflect weak participation manutenção de bandos mistos de aves na
of birds in mixed species flocks during the Mata Atlântica (Maldonado-Coelho e Maperiod of study that overlaps with the rini 2004).
main reproductive season in the region.
As espécies nucleares exercem grande
However, the results confirmed that some efeito na coesão entre os indivíduos do
species (Philydor atricapillus, Automolus bando, evitando que se dispersem, orienleucophthalmus and Myrmotherula uni- tando-os e agregando novas espécies e incolor) have a behavior linkage with H. ru- divíduos (Maldonado-Coelho e Marini
bica highlighting its importance as a nu- 2000). Estudos em regiões tropicais mosclear species in mixed-species flocks of traram que aves insetívoras propensas à
the region.
participação em bandos mistos utilizam a
KEY-WORDS: Habia rubica, mixed- vocalização de espécies nucleares para lospecies bird flocks, Atlantic Forest.
calizá-los (veja Goodale e Kotagama
PALAVRAS-CHAVE: Habia rubica, 2005). Estes efeitos promovem melhores
bandos mistos de aves, Mata Atlântica.
chances de sobrevivência para os inteCésar Cestari

grantes do bando, uma vez que aumentam
a eficiência na busca de recursos e diminuem o risco de predação (Thiollay e Jullien 1998).
O aumento de eficiência na busca de recursos em bandos mistos provavelmente
está associado à aprendizagem de
diferentes técnicas de forrageamento por
imitação de indivíduos da mesma espécie
ou espécies diferentes (veja revisão em
Sasvári e Hegyi 1998). Alguns autores
(Sullivan 1984 apud Dolby e Grubb
1998) sugerem que o menor o risco de predação em bandos mistos esteja associado
ao ajuste do tempo de vigilância de algumas espécies de aves participantes de bandos mistos em resposta a cantos de advertência de espécies nucleares.
O tiê-da-mata Habia rubica (Vieillot,
1817) pertence à família Thraupidae e é
considerada uma das principais espécies
nucleares de bandos mistos de aves da Mata Atlântica (Develey e Peres 2000, Maldonado-Coelho e Marini 2004). Freqüentemente, esta espécie forrageia aos pares
ou em bandos mistos em ambientes sombrios e densos no interior de florestas
(Sick 1997, Fávaro e Anjos 2005). Sua alimentação é composta de pequenos frutos
e, preferencialmente de insetos (Fávaro e
Anjos 2005). Maldonado-Coelho e Marini (2004) ressaltam a influência de H. rubica com a presença e estabilidade de bandos mistos de sub-bosque em fragmentos
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de mata, mantendo os indivíduos coesos
durante o período de forrageamento.
Considerando a importância de H. rubica para formação e manutenção dos bandos mistos de aves, este trabalho objetivou verificar quais as espécies de aves foram atraídas pela vocalização de advertência de H. rubica em uma área contínua
de Mata Atlântica do sudeste do Brasil, estado de São Paulo.
Área de estudo
Este estudo foi realizado na Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI), localizada entre as latitudes de 24º18' e 24º32' S e longitudes 47º00' e 47º30' W. A EEJI
caracteriza-se como um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica com relativo
grau de preservação e ocupa uma área de
aproximadamente 80.000 ha do estado de
São Paulo, região sudeste do Brasil. Em alguns trechos da EEJI ainda é possível encontrar um gradiente de vegetação que se
desenvolve desde as dunas próximas do
mar, onde predominam plantas rasteiras e
herbáceas, até vegetação caracteristicamente mais densa e florestal onde foi realizado este estudo, como a floresta de planície e floresta ombrófila de encosta típica da
Serra da Juréia (Mamede et al. 2004), com
árvores emergentes de até 25 m de altura.
O clima da EEJI é subtropical e úmido,
sem uma estação seca pronunciada (Tarifa
2004). A média anual de chuvas é de 2.277
mm, com o trimestre mais chuvoso concentrando entre janeiro e março e o trimestre
menos chuvoso estendendo-se de junho a
agosto (Tarifa 2004). A temperatura média
anual é de 21,4ºC, com médias máximas de
temperatura de 25,8ºC e as médias mínimas
de temperatura de 19ºC (Tarifa 2004).

Habia rubica (macho abaixo) Desenhos de Tomas Sigrist

foi verificado se havia alguma espécie de
ave vocalizando ou próxima, em caso negativo o experimento era iniciado. Foram realizados cinco playbacks por ponto
escolhidos aleatoriamente em diversos
horários do dia. Cada playback consistiu
em um minuto ininterrupto de canto de
advertência de H. rubica. Entre os playbacks, esperou-se um minuto para verificar
se alguma ave foi atraída. No momento em
que se verificou a presença de uma ave atraída pela reprodução sonora, registrava-se a
espécie em um caderno de campo, anotando se estava acompanhada de outras espécies. Somente foram consideradas as aves
que demonstraram nitidamente o comportamento de inspeção e atração à vocalização de H. rubica. Para anular a atração involuntária de espécies, evitei utilizar roupas com cores chamativas às aves.

velmente reflita que não somente o som,
mas a presença e movimentos de H. rubica também interfiram em seu papel de coesão em bandos mistos. Em seis pontos, registrou-se a presença de H. rubica atraída
solitariamente ou em grupo monoespecífico com dois a quatro indivíduos.
A coleta de dados foi realizada durante
parte do período reprodutivo das aves na
região, definida entre os meses de outubro
a janeiro. A participação de espécies de
aves em bandos mistos é comprovadamente menor neste período, em que a fartura de alimentos (principalmente artrópodos) e atividades associadas ao período
reprodutivo geram um esforço mínimo de
Metodologia
captura de presas e a menor movimentaPara a coleta de dados foi utilizada a técção das aves (Develey e Peres 2000). Esta
nica de reprodução sonora (playback) da
afirmação é apoiada pelo baixo número
vocalização de advertência de H. rubica
de pontos em que houve a atração de aves.
em 60 pontos (amostras) escolhidos aleaApesar disso, houveram alguns resultatoriamente em três trilhas pré-existentes
Resultados e discussão
dos que evidenciaram e reforçaram a atrada EEJI entre os meses de agosto a
Foram registradas a atração de nove es- ção entre espécies participantes de bandos
dezembro de 2005. A cada mês, uma trilha
foi visitada e o experimento foi realizado pécies de aves em 14 pontos (Tabela 1), re- mistos e H. rubica: a espécie seguidora
em dez pontos, com exceção do mês de presentando aproximadamente 23% do to- mais freqüente de H. rubica foi Philydor
agosto quando duas trilhas foram visita- tal de pontos amostrados. Em sete pontos, atricapillus em cinco pontos. Myrmothedas e o experimento foi realizado em 20 ocorreram espécies atraídas sem a presen- rula unicolor foi atraída o maior número
pontos. A gravação da vocalização utiliza- ça de H. rubica e em sete pontos de pontos (n=3) pelo playback sem a
da no experimento foi realizada na própria ocorreram espécies atraídas e acompa- presença de H. rubica, evidenciando
EEJI, com auxílio de microfone Sennhei- nhadas de H. rubica. No último caso, a H. laços comportamentais de ligação sonora
ser ME-66 e Mini Disc, quando um grupo rubica foi inicialmente atraída pelo play- (Tabela 1). Esses resultados corroboram
de indivíduos isolados de H. rubica emi- back acompanhada de seus seguidores e, com o trabalho de Develey e Peres (2000)
tindo canto de advertência foi encontrado. na maioria das vezes a visualização e iden- realizado com bandos mistos na mesma
Alguns minutos antes da realização da re- tificação de seus seguidores foi realizada região. Os autores encontraram que P. atriprodução sonora no ponto de amostragem, instantes depois. Esta observação possi- capillus e M. unicolor possuem maiores
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Tabela 1. Espécies de aves e número de pontos em que foram atraídas pelo playback de
Habia rubica em três trilhas da Estação Ecológica Juréia-Itatins. As espécies estavam associadas ou não à Habia rubica.
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a presença de H. rubica. O número de pontos com atração de espécies de aves poderia ser maior se o experimento do presente
estudo fosse realizado fora da estação reprodutiva das aves, com maior escassez
de alimentos, principalmente artrópodos.
Trabalhos complementares relacionando a dieta de H. rubica com disponibilidade de alimentos em hábitats preferenciais
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e caracterizado por emaranhados de cipós
e galhos, relacionando o uso deste tipo de
hábitat pela espécie devido à maior proteção. Este tipo de hábitat pode contribuir secundariamente para a manutenção de outras espécies que são suas seguidoras em
bandos mistos e possuem ligações comportamentais associadas à sua presença.
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