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Um animal: uma ave A Toutinegra de barrete preto

(Sylvia atricapillaL, 1758)
Muito conhecida pelo seu melodioso canto que
alguns comparam ao do rouxinol, a toutinegra-debarrete-preto pode observar-se um pouco por toda a
parte: em parques e jardins de cidades e vilas,
charnecas, bosques e sebes.
Aspectos morfológicos principais:
Mede 13 a 15 cm. A parte superior do corpo é
cinzenta e a parte inferior esbranquiçada. A cauda é
cinzenta, de comprimento médio e chanfrada. O bico
é preto, curto e fino, e as patas pretas. O que
particularmente distingue o macho da fêmea é o
"barrete" preto-baço no alto da cabeça, logo acima
dos olhos, do primeiro, e o "barrete" vermelhoferrugem, da segunda. O "barrete" dos juvenis é igual
ao das mães.
Habitat:
Encontra-se
em locais de
características
variadas,
preferindo
zonas de
mata, rica em
vegetação
rasteira, charnecas ou jardins. Pode encontrar-se
todo o ano no litoral norte e centro do continente e
também nas ilhas. Na época fria, procura montados
de sobreiro e azinheira, matagais mediterrânicos,
ricos em plantas produtoras de frutos carnudos.
Hábitos alimentares:
Alimenta-se de insectos, sementes, frutos carnudos,
como a azeitona, e bagas. Também lhe agrada o
néctar dos eucaliptos e dos aloés.
Reprodução:
Procria durante a Primavera. Faz 2 posturas em
Maio e Junho. O ninho, em forma de taça, numa
moita, num arbusto ou árvore, a uma altura média, é
feito de pastos e musgos. Põe cerca de 5 ovos com
manchas avermelhadas, cuja incubação demora 12 a
13 dias. As crias voam pela 1 vez ao fim de 10 a 14
dias.
Distribuição:
Visitante estival, bem distribuído, migradora de
passagem, reside no oeste de França, na Península
Ibérica e no Mediterrâneo.
Curiosidades:
Nos Açores,
encontram-se
com frequência
toutinegras-debarrete-preto
completamente
negras. Daí os
nomes que
lhes podem ser
a

dados nesta região: avinagreira ou touto-vinagreiro.
Outro nome sugestivo que lhe é atribuído: carapuço.
Mas há mais: felosa-real, fulecra, picança, tutinegra,
tutinegra-real.
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