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INTRODUÇÃO 

Tem havido dúvidas sobre se o rolieiro nidilica em Portugal (v. SACARRÃO 
& PISSARRO, 1959) (I). Neste trabalho os autores esperavam que novos 
dados pudessem contribuir para um melhor conhecimento da biologia desta 
espécie em Portugal, a qual , na sua opinião e contrariamente ao que tem 
sido expresso na bibliografia portuguesa , não deve ser considerada «espécie 
rara» em Portugal, facto que observações posteriores confirmam. 

No que respeita especialmente à nidificação· do rolieiro no nosso País, 
os dois autores, após apontarem (conforme dados que colheram) os meses 
de passagem para Norte (<<Abril a Maio-Junho») e de regresso ao Sul, 
(<<a partir de Agosto provavelmente já em Julho») limitam-se a exprimir 
essa possibilidade (conforme a opinião de VAURIE) à semelhança do que 
se passava em Espanha, segundo dados publicados por BERNIS (Ardeola 
vaI. V, 1959). De resto este mesmo autor, já em 1954, considerava provável 
que a espécie criasse em Portugal (v. BERNIS, 1954)(2). 

Na sequência da nossa actividade em trabalhos-de-campo, prin
cipalmente na zona de estudo de Passer hispaniolensis (TEMM.) (cf. 

• Bolseiro do Instituto de Alta Cultura. Projecto de Investigação LB 2. 
(1) SACARRÃO, G. F. & Pissarro, C. - 1959 - O Rolieiro nidifica em Portugal? 

Protecção da Natureza (BoI. Inf .. N.o 2 p. 16). 
(2) BERNIS, F. -1954 - Prontuário de la Avifauna Espaiiola, Ardeola, 1. 
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SACARRÃO, 1973) (1), tivemos o ensejo de fazer algumas observações sobre 
Coraeias garrulus L. e localizar alguns ninhos, provando-se assim, que a 
espécie nidifica em Portugal. 

Ao Senhor Prof. Doutor G. F. Sacarrão, agradecemos as facilidades 
concedidas, em particular a revisão crítica do original. 

LOCALIZAÇÃO DE NINHOS 

Em 12 de Abril de 1973, às 10,30 horas, observámos um casal de rolieiros, 
entre a Barragem Américo Thomaz e St.& Eulália (ao Km. 182,5 da Est. 243) 
que, pelo seu comportamento, nos despertou a atenção. 

FIG. I 

Ao fim de algum tempo de observação lográmos ver um dos exemplares 
entrar num orifício existente num veio macio da rocha granítica que ladeia 
a estrada (fig. I). Apurámos, em 31 /5, haver um ninho no seu interior. 

(I) SACARRÃO. G. F. 1973 - Passer hispaniolensis (T.) em Portugal, com breve intro
dução ao estudo das relações ecológicas com Passer domesticus (L.) (With Summary). 
Arq. Mus. Boc. (2." Série) 4 (I). 1-28. 
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Na zona acima referida passámos a ter o cuidado de observar rolieiros 
e, tentar descobrir. locais de nidificação. Deste modo conseguimos loca
lizar mais quatro ninhos, estes em árvores. Não nos foi possível observar 
directamente os ninhos, mas as observações desde 12/4 a 1/7/73 não nos 
deixaram dúvidas quanto à sua existência. Assim: 

- Em 31 /5: - Confirmámos a existência de ninho na rocha granítica 
ao Km. 182,5 da Est. 243 (fig. 3). Assinalámos outro num tronco de freixo 
(Fraxinus sp.) a cerca de 4 Km. de Monforte (Est. 18 ao Km. 206,3). 

FIG. 2 

, 
- Em 1/6: - Novo ninho de rolieiro num eucalipto (EucalYPlus sp.) 

entre Ladoeiro e Zebreira (Est. 240 Km. 30,3). ' Neste eucalipto existiam 
vários ninhos de Passer hispaniolensis (TEMM.) e de Passer domesticus (L.l1 
Em 2/6 confirmámos a sua existência por observarmos os adultos a trans
portarem, no bico, alimento para o ninho; o mesmo facto foi verificado 
(por nós e Prof. Sacarrão) em 13/6. Nesta data tentámos, com o auxílio 
de uma escada de corda, observar o ninho mas não o conseguimos. 

-Em 30/6: - Tivemos o ensejo de localizar outro ninho num tronco 
de freixo (Fraxinus sp.) a 5,6 Km. de Monforte (Est. 18 Km. 208,4) (fig. 2). 
Vimos sair um a4ulto e, junto da árvore, colhemos cascas de ovos. 

Ao Km. 206,6 da mesma estrada vimos um adulto com comida no bico; 
afastou-se quando nos viu e fqi pousar num sobreiro próximo; .daí .emitia 
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o seu canto característico e era correspondido por. outro que estava numa 
árvore próxima de nós mas não o conseguimos ver. Confirmámos a exis
tência do ninho assinalado em 31/5 na Esl. 18 ao Km. 206,3. 

A cerca de 7 Km. de Rodão assinalámos outro ninho (vimos um adulto 
com alimento no bico) num eucalipto (Euca/yptus sp.)' de grande porte, na 
berma da Est. 18. Neste local há já vários anos que observamos rolieiros 
e colhemos I em 1969 e 3 em 1971. 

Do ninho assinalado em 12/4 (Km. 182,5 da Est. 243) retirámos, às 
16 horas, urnjovem emplumado que mantemos em cativeiro até à presente data. 

CRIAÇÃO EM CATIVEIRO 

Ambiente e comportamento: Para mantermos em cativeiro o jovem 
retirado do ninho colocámos-lhe, no tarso esquerdo, uma anilha de plástico 
maleável e, preso a esta, 20 cm. de corrente de bolas, que lhe permite todos 
os movimentos sem se enredar ao pedestal. A corrente liga a este por inter
médio de um fio. 

Durante o período quente (não ventoso e com sol) a ave está exposta 
ao ar livre, com possibilidade de se recolher à sombra . No período frio 
e, sempre, durante a noite, fica no interior da habitação onde a temperatura 
nunca é inferior a 20°C. A ave está activa desde as 7,30 até pelo menos, 
às 24 horas. 

Quando das nossas férias transportámo-lo para outra habitação onde 
esteve em liberdade num compartimento com 40m2, À noite, voava pelo 
interior até chegar à sala onde estavamos reunidos. 

O animal distingue-nos perfeitamente das outras pessoas. Baseamos 
esta afirmação nos seguintes factos: quando nos ausentamos por alguns 
dias, come pouco e não emite nenhum som. Após o nosso regresso, assim 
que nos pressente, mesmo antes de nos ver, começa a cantar. À nossa 
aproximação aumenta a frequência do canto, faz batimentos de asas, levanta 
e baixa a cabeça em movimentos repetidos e tenta voar ao nosso encontro. 

Há,duas pessoas, de visita frequente, cuja presença o animal parece não 
suportar. À sua aproximação «grasna fortemente» atira-se e bica essas 
pessoas. ,Durante uns minutos não aceita que lhe toquem, a não sermos nós. 

Na presença de pessoas estranhas emite, repetidas vezes, um «crrac») 
caracterislico. 

Muda de pena: Começámos a notar a queda de penas em meados de 
Janeiro deste ano. Uma observação cuidada revelou-nos o aparecimento 
de plumagem nova. Presentemente está muito maculado de escuro, na 
cabeça e abdómen, devido ao aparecimento de novas penas. 
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Alimentação e particularidades,' A alimentação do rolieiro tem sido 
considerada, na bibliografia, essencialmente insectívora . O mesmo ternos 
verificado nas nossas observações de campo e, ainda, nas etiquetas dos espé
cimes existentes na colecção do Museu Bocage. 

No caso do nosso exemplar em cativeiro, por não ser viável manter 
uma alimentação baseada em insectos, estabelecemos uma dieta-base de 
cerca de 50 gramas diárias de carne crua de vaca ou borrego, cortada em 
pequenos pedaços e depositada junto do pedestal. Alimenta-se, não conti
nuadamente, desde as 7,30 até cerca das 24 horas, período em que não está 
no escuro. 

Por vezes também lhe fornecemos outros tipos de alimento, tais como: 
insectos (coleópteros, ortópteros, himenópteros); moluscos (pequenos cara
cóis); carne crua (cavalo, galinha e pele com penas, coelho e pele com pêlos) ; 
carnes cozinhadas; peixe cru; arroz cozinhado e cru; pão, salsa, ervas, fruta 
(maçã, pera, banana, etc.) e casca de ovo. 

Considerando como normal a aceitação da dieta-base por nós fixada 
podemos, aproximadamente. dar ideia da preferência que notamos no animal 
pelos vários tipos de alimento. Assim : grande avidez em presença de insectos 
(principalmente de louva-a-deus e gafanhotos), com emissão de sons, bati
mentos de asas e movimentos de cabeça semelhantes aos atraz descritos. 
É ávido por pão, salsa e casca de ovo. Aceitação normal em relação a carne 
crua de galinha e coelho e pele dos mesmos. Manifesta pouco intçresse 
por arroz, moluscos e carne de cavalo e, muito pouco, por carne cozinhada, 
ervas, peixe cru e fruta principalmente doce. Uma vez fornecemos~lhe 

carne de ave-fria ( Vanellus vanellus) mas durante a noite <<fez plumada» (1). 

Como tem sempre areia junto dele, injere muitos grãos. Como nota curiosa 
observamos que tem nítida preferência para comer da nossa mão, mais do 
que do comedouro. 

Tal como as aves de rapina «faz plumada)) de elementos não digeríveis 
(ervas, pedaços de ossos, pêlos, penas, quitina de insectos, grãos de areia 
e por vezes de casca de ovo). O mesmo se observa em relação aos alimentos 
menos preferidos. 

Estas notas, ainda que respeitantes ao comportamento de um único 
exemplar, podem apresentar algum interesse. Espera-se ampliar estes conhe
cimentos com observações sobre outros exemplares, quer em cativeiro quer 
na Natureza. 

Março de 1974. 

(I) Preferimos o termo «plumada)) a «egagrõpila», 
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SUMMARY 

ln lhe presenl paper the Author confirms lhe hYPolhesis Ihat the roller 
( Coracias garrulus) breeds in Portugal. Zones where five nests were observed 
are pointed oul. From the first nest found on 12/4/ 1973, a juvenile bird 
was removed on 30/6/1973, and kept in captivity. About the rearing of 
this specimen the Author gives short notes concerning environment. behaviour, 
mou!t and nourishment. 

ADENDA 

Pensamos ser de interesse mencionar, jã nesta nota, a presença em 
Portugal no mês de Março de Coracias garrulus. Que nós saibamos nunca 
esta espécie tinha sido observada na Península Ibérica antes de 4 de Abril 
(ABs. - Ardeola, Vol. IV pgs. 20). BERNIS (Ardeola Vol. V pgs. 217) afirma 
nunca ter observado esta espécie em Março. 

Em 30/3/1974 observámos entre Monforte e St." Eulália, próximo de 
Azeiteiros, na Est. 243 ao Km. 109,6, um casal de rolieiros. Às 17,20 horas 
abatemos a \l e, após longa perseguição, conseguimos abater o d às 18,35 horas 
junlo do mesmo local onde tínhamos colhido a \l. 

Estes exemplares estão integrados na colecção do Museu Bocage com 
as seguintes referências: n.O 73 18-r e n.O 73 18-s. 


