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A magia das corujas 
A cada dia as corujas ganham mais destaque na mídia, seja 

em reportagens onde se mostram corujas de vida livre, em 

filmes onde elas povoam mundos mágicos, ou na 

publicidade. E elas também estão se tornando cada vez 

mais populares como animais de estimação silvestres. 

Contudo, a popularidade pode também causas problemas 

se as pessoas agem no impulso e sem conhecimento e 

orientação. Esta nova edição da revista Corujando por aí é 

dedicada a todos aqueles que amam estas aves noturnas 

magníficas, e especialmente para aqueles que desejam ter 

uma. Aprenda mais sobre elas e ajude na sua conservação. 

Corujas são tudo de bom! Boa leitura! 

The magic of owls 
Every day owls gain more prominence in the media, in 

reports that show owls of free life, in movies where they 

populate magical worlds, or in advertising. And they are 

also becoming a popular choice of exotic pets in Brazil. All 

popularity can generate problems, if people act on impulse and without guidance and knowledge. This new 

edition of the magazine Corujando por aí is dedicated to all those who love these magnificent nocturnal 

birds, and especially for those who wish to have one. Learn more about owls and help in their conservation. 

Owls are amazing! Enjoy your reading! 

 

La magia de los búhos 
A cada día los búhos y lechuzas adquieren más protagonismo en los medios de comunicación, ya sea en 

reportajes que muestran la vida de búhos en la naturaleza, en películas donde habitan mundos mágicos o en 

la publicidad. Y los búhos también se están convirtiendo en una opción popular de mascotas exóticas. Toda 

popularidad puede conducir a problemas, si la gente actúa de manera impulsiva y sin guía o conocimientos. 

Esta nueva edición de la revista Corujando por aí está dedicada a todos los amantes de estas magníficas aves 

nocturnas, y especialmente para aquellos que desean tener una.  ¡Aprenda más sobre ellas y ayude en su 

conservación! Las nocturnas son increíbles! 

¡Buena lectura! 

Kátia Boroni 
MTB: 002.0435/MG 

corujandoporaeai@gmail.com 
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falconry for the blogs  Corujando por aí (Owldering around) and Diário de 

Falcoaria (Falconry Journal).  

Periodista especializada en las redes sociales, además de lingüista, 

profesora de lenguas extranjeras y traductora. Escribe sobre Cetrería y 
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Editorial 

 

Corujas: as aves de rapina noturnas que cada vez 

mais estão se popularizando no Brasil. Agora com 

mais um criatório legalizado comercializando 

várias espécies de corujas, elas vão se tornar 

ainda mais comuns nos lares brasileiros. Mas 

cuidar de uma coruja é complexo, exige tempo e 

muita dedicação, além de muito estudo prévio. 

Para ajudar quem já tem uma coruja pet, quem 

pensa em ter uma, ou aqueles que as admiram 

somente em vida livre, a segunda edição da 

revista Corujando por aí traz muita informação e 

entretenimento sobre as rainhas da noite.   

Começamos essa nova edição desmistificando 

lendas que descrevem as corujas como 

mensageiras da morte. Primeiro vamos ver que as 

corujas já eram importantes e relacionadas à 

sabedoria desde o Antigo Egito, e eram mascotes 

da Deusa Neith, uma das mais importantes do 

Panteão Egípcio. Na campanha de Halloween 

deste ano da página Corujando por aí eu me 

fantasiei de morte, através da personagem 

mexicana Katrina, para mostrar que coruja é vida, 

e que devemos distinguir fantasia de realidade. 

A importância das corujas de igreja no controle 

natural de roedores é tema da entrevista com 

Bobby Suhartanto, do RCI (Raptor Club Indonésia), 

onde elas hoje são vistas como amigas dos 

fazendeiros, e estão salvando suas plantações de 

arroz do ataque de ratos. 

E mais uma coruja chegou para fazer parte do 

Corujando por aí! Verbena é um filhote de corujão 

orelhudo, e eu conto como foi a road trip para 

buscá-la no criatório Cerefalco em Patrocínio-MG. 

No Desenvolvimento do Thot vocês vão ver, em 

slides detalhados, como meu filhote macho de 

coruja de igreja se desenvolveu ao longo dos 

meses. 

Para sabermos tudo sobre o mais novo criatório 

legalizado de corujas chamado Paradijs Vogel, eu 

entrevistei o seu proprietário, André Schuarts.  

E os psitacídeos também tem seu espaço 

garantido no Corujando por aí! Temos um texto 

falando sobre as calopsitas, essas mini cacatuas 

que são hoje a segunda espécie de aves mais 

popular em cativeiro, perdendo apenas para os 

periquitos. E a entrevista do apaixonado por aves 

Bernardo Pietro, que nos conta como é ter 

cacatuas, araras, entre outras aves. 

Anna Sanchez é o destaque desta edição. Seu 

trabalho com as corujas no centro Natural’mente 

é internacionalmente reconhecido, e sua visão 

sobre as corujas é inspirador. Primeiro temos a 

resenha do seu livro Mente Nocturna, um divisor 

de águas que te faz rever todos os seus conceitos 

sobre o comportamento das corujas, e o seu 

treinamento. Depois temos uma entrevista 

exclusiva com ela, onde ela compartilha conosco 

suas opiniões e método de treinamento das donas 

da noite. 

Temos também uma lista de equipamentos 

básicos para quem quer ter uma coruja, 

recomendações de leitura, e uma lista atualizada 

dos criatórios legalizados com as espécies 

comercializadas. 

Para fechar a revista temos mais uma edição da 

história em quadrinhos Corujando por aí, onde a 

coruja Sophia se encanta com o bebê Thot. 
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E ficamos por aqui, na certeza de que aprender  

sobre as corujas é tão prazeroso quanto conviver 

com elas. Siga o Corujando por aí nas mídias 

sociais e fique por dentro desta turminha que não 

para de crescer, e nem de fazer bagunça! 

Um grande abraço a todos, e mais uma vez 

obrigada pelo carinho e apoio! 

Kátia Boroni. 

Editorial 

 
Owls: nocturnal birds of prey that are becoming 

more and more popular in Brazil. Now with 

another legalized breeding center selling various 

species of owls, they will become even more 

common in Brazilian homes. But taking care of an 

owl is complex, requires time and a lot of 

dedication, in addition to a lot of previous study. 

To help those who already have a pet owl, anyone 

thinking of having one or those who admire them 

only in the wild, the second edition of the 

magazine Corujando por aí brings a lot of 

information and entertainment about the queens 

of the night. 

We begin this new edition by demystifying 

legends that describe owls as messengers of 

death. First we will see that owls were already 

important and related to wisdom since Ancient 

Egypt, and were mascots of the Goddess Neith, 

one of the most important of the Egyptian 

Pantheon. In this year's Halloween campaign on 

the page Corujando por aí I wore a costume of 

death, through the Mexican character Katrina, to 

show that owls are life, and that we must 

distinguish fantasy from reality. 

The importance of barn owls in natural rodent 

control is the subject of the interview with Bobby 

Suhartanto of RCI (Raptor Club Indonesia), where 

they are now seen as friends of the farmers, and 

are saving their rice plantations from rats attacks. 

And another owl arrived to be part of the 

Owldering around! Verbena is a great horned 

owlet, and I tell you how was the road trip to take 

her at Cerefalco, in Patrocínio-MG, Brazil. 

In the development of Thoth you will see, in 

detailed slides, how my male barn owl developed 

over the months. 

To find out all about the newest legalized owl 

breeding center called Paradijs Vogel, I 

interviewed its owner, André Schuarts. 

And parrots also have their guaranteed space in 

Owldering around! We have a text talking about 

the cockatiels, these mini cockatoos that are 

today the second most popular bird species in 

captivity, losing only to the parakeets. And the 

interview of the Bird lover Bernardo Pietro, who 

tells us how is living with cockatoos, macaws, 

among other birds. 

Ana Sanchez is the star of this edition. Her work 

with owls in the center Natural’mente is 

internationally recognized, and her vision of owls 

is inspiring. First we have the review of her book 

Nocturnal minds, a watershed that makes you 

review all your concepts about the behavior of 

owls and their training. Then we have an exclusive 

interview with her, where she shares with us her 

opinions and method of training the mistress of 

the night. 

We also have a list of basic equipment for those 

who want to have an owl, reading 

recommendations, and an up-to-date list of 

legalized breeding centers with the species 

commercialized. 
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To finish the magazine we have another edition of 

the comic book Owldering around, where the owl 

Sophia falls in love with the baby Thoth. 

And we finish here, knowing that learning about 

owls is as enjoyable as living with them. Follow 

Corujando por aí in the social media and stay 

tuned into this gang that doesn´t stop growing, 

and doesn´t stop making a mess! 

Best regards to all, and thank you again for the 

care and support! 

Kátia Boroni. 

Editorial 

 

Búhos: las aves de rapiña nocturnas que cada vez 

más se están popularizando en Brasil. Ahora con 

otro centro de cría legalizado comercializando 

varias especies de búhos, ellos se volverán aún 

más comunes en los hogares brasileños. Pero 

cuidar de un búho es complejo, exige tiempo y 

mucha dedicación, además de mucho estudio 

previo. Para ayudar a quien ya tiene un búho 

como mascota, quien piensa en tener uno o 

aquellos que los admiran solamente en vida libre, 

la segunda edición de la revista Corujando por aí 

trae mucha información y entretenimiento sobre 

las reinas de la noche. 

Comenzamos esta nueva edición desmitificando 

leyendas que describen a las lechuzas como 

mensajeras de la muerte. Primero vamos a ver 

que las lechuzas ya eran importantes y 

relacionadas a la sabiduría desde el Antiguo 

Egipto, y eran la mascota de la Diosa Neith, una de 

las más importantes del Panteón Egipcio. En la 

campaña de Halloween de este año de la página 

Corujando por aí me disfracé de muerte, a través 

del personaje mexicano Katrina, para mostrar qué 

lechuza es vida, y que debemos distinguir fantasía 

de realidad. 

La importancia de las lechuzas de los campanarios 

en el control natural de roedores es tema de la 

entrevista con Bobby Suhartanto, del RCI (Raptor 

Club Indonesia), donde hoy son vistas como 

amigas de los granjeros, y están salvando sus 

plantaciones de arroz del ataque de ratas. 

¡Y más un búho llegó para formar parte del 

Corujando por aí! Verbena es una hembra de 

búho cornudo, y yo cuento como fue el viaje para 

buscarla en el centro Cerefalco, en Patrocinio-MG- 

Brasil. 

En el desarrollo de Thot verás, en diapositivas 

detalladas, como mi joven lechuza de los 

campanarios macho se desarrolló a lo largo de los 

meses. 

Para saber todo sobre el más nuevo centro de cría  

legalizado de búhos llamado Paradijs Vogel, yo 

entrevisté a su dueño, André Schuarts. 

Y los psitácidos también tienen su espacio 

garantizado en el Lechuzando por allí! Tenemos 

un texto hablando sobre las cocotillas, esas mini 

cacatúas que son hoy la segunda especie de ave 

más popular en cautiverio, perdiendo sólo para 

los periquitos. Y tenemos la entrevista del 

apasionado por aves Bernardo Pietro, que nos 

cuenta cómo es tener cacatúas, amazonas, entre 

otras aves. 

Anna Sanchez es la estrella de esta edición. Su 

trabajo con los búhos en el centro Natural'mente 

es internacionalmente reconocido, y su visión 

sobre los búhos es inspiradora. Primero tenemos 

la reseña de su libro Mente Nocturna, un divisor 

de aguas que le hace revisar todos sus conceptos 

sobre el comportamiento de los búhos y su 

entrenamiento. Después tenemos una entrevista 
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exclusiva con ella, donde ella comparte con 

nosotros sus opiniones y método de 

entrenamiento de las dueñas de la noche. 

También tenemos una lista de equipamientos 

básicos para quien quiere tener un búho, 

recomendaciones de lectura, y una lista 

actualizada de los criadores legalizados con las 

especies comercializadas. 

Para cerrar la revista tenemos otra edición de la 

historieta Lechuzando por allí, donde la lechuza 

Sophia se encanta con el bebé Thot. 

Y nos quedamos por aquí, seguros de que 

aprender sobre los búhos es tan placentero como 

convivir con ellos. ¡Acompaña al Corujando por aí 

en las redes sociales y quédate por dentro de esta 

pandilla que no para de crecer, ni de hacer lío! 

¡Un gran abrazo a todos, y una vez más gracias 

por el cariño y el apoyo! 

Kátia Boroni. 
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 "I am the things that are, that will be, and that 

have been..." Neith. 

As corujas desde à antiguidade são associadas à 

sabedoria e ao conhecimento, mas será que que 

foi graças à Deusa grega da Sabedoria Athena, 

que possuía uma coruja mocho-galego (Athene 

noctua) como mascote? Na verdade no Antigo 

Egito as corujas tinham posição de destaque, 

eram a mascote de outra deusa, a primeira 

Deusa do Panteão Egípcio, a criadora do 

Universo e de tudo o que o compõe, Neith.  

Os antigos egípcios eram apaixonados por aves, é 

possível ver em suas pinturas e hieróglifos a 

representação de variadas espécies, seja em 

cenas de caça ou na representação de seus 

Deuses como Hórus, o deus com cabeça de falcão, 

ou Ísis e suas asas de milhafre-preto (Milvus 

migrans), um de seus animais sagrados. E as 

corujas também estão presentes na sua cultura e 

escrita, e demonstram uma importância peculiar.  

Neith ou Tehenut é uma das mais antigas 

deidades egípcias, deusa da guerra e da 

caça, é considerada a criadora do 

universo e mãe de Rá, o Deus Sol. 

Segundo Platão, na antiga cidade 

Egípcia de Saís (conhecida também 

como As el-Hagar, na parte 

ocidental do Delta), Athena se 

fundia com Neith, pelos atributos 

da guerra e da tecelagem, e por 

terem o mesmo animal simbólico: a coruja.  

Além de ser o animal simbólico de uma Deusa, as 

corujas são facilmente encontradas em desenhos 

nas tumbas, e também formam parte do alfabeto 

antigo egípcio, os Hieróglifos. 

 O termo Hieróglifo é originário das palavras 

gregas ἱερός (hierós) "sagrado", e γλύφειν 

(glýphein) "escrita". Provavelmente a escrita 

hieroglífica é o mais antigo sistema de escrita 

organizado que existiu, tendo sido utilizada além 

dos egípcios também pelos hititas e maias. Os 

hieróglifos são compostos por desenhos que 

podem representar letras, palavras ou conceitos. 

Sua escrita e leitura eram exclusivas dos altos 

sacerdotes, membros da realeza e escribas, sendo 

Thot o Deus Egípcio ao qual se atribui a invenção 

da escrita, e protetor dos escribas.  

Só foi possível para os pesquisadores 

decodificarem os hieróglifos graças à descoberta 

da Pedra de Roseta, um grande bloco de granito 

onde havia o mesmo texto escrito em três idiomas 

antigos: Hieróglifos, grego e demótico egípcio. 

Jean François Champollion e 

Thomas Young foram os 

responsáveis pela 

decodificação dos 

hieróglifos, e hoje a pedra 

de Roseta se encontra no 

Museu Britânico em 

Londres. 

A coruja é a representação do hieróglifo da letra 

M, mas o fato que realmente chama a atenção é 

que ela é representada com a cabeça olhando 

para frente e com seu corpo em perfil, ao 
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contrário de todas as representações egípcias que 

sempre mostram pessoas e animais de perfil. 

É difícil determinar com exatidão as espécies de 

corujas presentes tanto no alfabeto hieróglifo 

quanto nos desenhos egípcios, mas as corujas de 

igreja (Tyto alba) são as mais frequentemente 

retratadas nos desenhos antigos.  

Apesar de serem também associadas à morte no 

antigo Egito, já que a Deusa Neith ajudava os 

egípcios na sua travessia ao mundo inferior, não 

podemos considerar isso como algo negativo, já 

que a visão da morte do povo egípcio era bem 

diferente da nossa. Como os hieróglifos não 

representavam apenas letras, mas uma imagem 

com poderes “mágicos”, amuletos de corujas 

eram comuns, usados para ajudar os que os 

usavam na sua passagem pelo mundo inferior.  

A primeira representação de uma coruja data do 

início da primeira dinastia Egípcia, em um 

desenho que mostra as vitórias de um rei sobre 

povoados fortificados. Cada povoado foi 

identificado com um hieróglifo dentro de paredes 

fechadas, indicando o nome daquela fortaleza ou 

cidade. A cidade da coruja é o maior deles, e tem 

uma coruja dentro de um quadrado sendo 

atacada por um falcão. Pelo hieróglifo é difícil 

determinar a espécie da coruja, mas se assemelha 

a uma coruja bufo-real (Bubo bubo) ou um mocho 

pequeno (Asio otus) 

Inicialmente eram as corujas orelhudas as 

representadas nos hieróglifos, mas com o tempo a 

coruja de igreja passou a ser a mais utilizada: 

“Diferentes espécies de corujas parecem ter sido 

utilizadas como o hieróglifo m. A coruja bufo-real 

aparece com frequência até o início do Antigo 

Reino (até a Dinastia V, de acordo com Houlihan). 

As características desta ave aparecem 

esporadicamente mais tarde, mas é 

principalmente substituída pela coruja de igreja 

até os períodos Saite e Ptolemaico.” Owls in 

Ancient Egypt. 

As corujas de igreja comumente habitavam os 

templos egípcios, e apesar de sua representação 

nos hieróglifos datar desde a Dinastia I, é só a 

partir da Dinastia III que seguramente se 

reconhece a espécie nos desenhos. 

É interessante ainda perceber que as 

representações das corujas de igreja são 

facilmente reconhecíveis, apesar de apresentarem 

pequenos tufos de penas no lugar de 

sobrancelhas. Uma explicação plausível seria a de 

que a coruja mocho dos banhados (Asio 

flammeus) tenha sido a espécie escolhida para a 

representação do hieróglifo, e depois que a coruja 

de igreja se tornou mais popular eles mantiveram 

os tufos, porém não sob a sua cabeça, mas no 

lugar de sobrancelhas. O pesquisador Keimer 

sugere que os antigos egípcios podem ter 

misturado características de várias espécies de 

corujas para criar o seu hieróglifo, o que explicaria 

os tufos de orelhas nas suindaras, o mesmo caso 

observado no hieróglifo dos falcões.  

Muitas múmias de corujas foram encontradas em 

tumbas, não isoladamente, mas junto com 
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múmias de outros pássaros. Em Tuna el-Gebel 

foram encontradas dezessete múmias de mocho 

dos banhados (Asio flammeus), quinze mocho-

galegos (Athene noctua), seis bufo-reais (Bubo 

bubos), cinco corujas de igreja (Tyto alba) e uma 

coruja do gênero Otus. 

O conhecimento sempre foi considerado como 

poder na antiguidade, e que este conhecimento, 

agora adquirido sobre a importância das corujas 

no antigo Egito, tenha o poder de mudar a forma 

como muitos as veem, e que ele contribua para o 

aumento de respeito pela espécie. 

Owls in ancient egypt 
 "I am the things that are, that will be, and that 

have been ..." Neith. 

Owls since antiquity are associated with wisdom 

and knowledge, but was this thanks to the Greek 

Goddess of Wisdom Athena, who had an little owl 

(Athene noctua) as a companion. In fact, in 

Ancient Egypt owls were prominent; they were 

the mascot of another goddess, the first Goddess 

of the Egyptian Pantheon, the creator of the 

Universe and of all that composes it, Neith. 

The ancient Egyptians were passionate about 

birds, it is possible to see in their paintings and 

hieroglyphs the representation of various species, 

whether in hunting scenes or in the 

representation of their Gods as Horus, the god 

with the head of a hawk, or Isis and her wings of 

millet (Milvus migrans), one of her sacred animals. 

And owls are also present in their culture and 

writing, and demonstrate a peculiar importance. 

Neith or Tehenut is one of the oldest Egyptian 

deities, goddess of war and hunting, is considered 

the creator of the universe and mother of Ra, the 

Sun God. According to Plato, in the ancient 

Egyptian city of Sais (also known as As el-Hagar , 

in the western part of the Delta), Athena merged 

with Neith, for the attributes of war and weaving, 

and for having the same symbolic animal: the owl. 

In addition to being the symbolic animal of a 

Goddess, owls are 

easily found in 

paintings on the 

tombs and also form 

part of the ancient 

Egyptian alphabet, 

the Hieroglyphs. The 

term Hieroglyph 

derives from the 

Greek words ἱερός 

(hierós) "sacred", and 

γλύφειν (glýphein) 

"written". Probably 

the hieroglyphic 

writing is the oldest 

system of organized 

writing that existed, 

having been used in 

addition to the Egyptians also by the Hittites and 

Mayans. The hieroglyphs are composed of 

drawings that can represent letters, words or 

concepts. Their writing and reading were 

exclusive of the high priests, members of the 

royalty and scribes, being Thoth the Egyptian God 

to whom the invention of writing is attributed, 

and protector of the scribes. It was only possible 

for the researchers to decode the hieroglyphs 

thanks to the discovery of the Rosetta Stone, a 

large block of granite where there was the same 

text written in three ancient languages: 

Hieroglyphs, Greek and Egyptian Demotic. Jean 

François Champollion and Thomas Young were 

responsible for the decoding of the hieroglyphics, 

and today the Rosetta stone is found in the British 

Museum, in London. 
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The owl is the representation of the hieroglyph of 

the letter M, but the fact that really draws 

attention is that it is represented with the head 

looking forward and with its body in profile, unlike 

all the Egyptian representations that always show 

people and animals in profile. 

It is difficult to accurately determine the species 

of owls present in both the hieroglyphic alphabet 

and the Egyptian paintings, but barn owls (Tyto 

alba) are the most often depicted in the ancient 

drawings. 

Although they were also associated with death in 

ancient Egypt, since the Goddess Neith helped the 

Egyptians as they crossed into the underworld, we 

cannot consider this as a negative thing, since the 

Egyptian view of death was very different from 

our own. Since the hieroglyphs represented not 

just letters, but an image with "magic" powers, 

owl amulets were common used to help those 

who wore them as they passed through the 

underworld.  

The first depiction of an owl dates from the 

beginning of the first Egyptian dynasty, in a 

drawing that shows the victories of a king over 

fortified settlements. Each village was identified 

with a hieroglyph within closed walls, indicating 

the name of that fortress or city. The owl city is 

the largest of them, and has an owl inside a 

square being attacked by a hawk. By the 

hieroglyph is difficult to determine the species of 

the owl, but resembles an eagle owl (Bubo bubo) 

or a small owl (Asio otus) 

Initially the eared owls were represented in the 

hieroglyphs, but over time the barn owl became 

the most used one: 

"Different owl species appear to be used as the 

hieroglyph m. The eagle owl 

appears frequently until the beginning of the Old 

Kingdom (until V Dynasty, according to Houlihan). 

Features of this bird appear sporadically later on, 

but it is mostly replaced by the barn owl until the 

Saite and Ptolemaic periods". Owls in Ancient 

Egypt. 

The barn owls commonly inhabited the Egyptian 

temples, and although their representation in the 

hieroglyphs dates  from the I Dynasty, it is only 

since Dynasty III that surely the species is 

recognized in the drawings. 

It is interesting to note that the representations of 

barn owls are easily recognizable, although they 

have small tufts of feathers in the place of 

eyebrows. A plausible explanation would be that 

the short eared owl (Asio flammeus) was the 

species chosen for the representation of the 

hieroglyph, and after the barn owl became more 

popular they kept the tufts, but not above their 

head, but in the place of eyebrows. The 

researcher Keimer suggests that the ancient 

Egyptians may have mixed characteristics of 

various species of owls to create their hieroglyph, 

which would explain the ear tufts in the barn 

owls, the same case observed in the hawk 

hieroglyph.  

Many owl mummies  were found in tombs, not in 

isolation but along with mummies of other birds. 

In Tuna el-Gebel, seventeen short eared owls 

(Asio flammeus), fifteen small owls (Athene 

noctua), six eagle owls (Bubo bubos), five barn 

owls (Tyto alba) and one scops owl were found. 

Knowledge has always been considered as power 

in antiquity, and that this knowledge now gained 

about the importance of owls in ancient Egypt has 

the power to change the way many people see 

them, and that it contributes to increased their 

respect for the species. 
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Búhos en el antiguo Egipto 

  "I am the things that are, that will be, and that 

have been..." Neith 

Los búhos desde la antigüedad se asocian a la 

sabiduría y al conocimiento, pero ¿ha sido eso 

gracias a la Diosa griega de la Sabiduría Athena, 

que poseía un búho mocho-gallego (Athene 

noctua) como mascota? En realidad, en el Antiguo 

Egipto, los búhos tenían una posición destacada, 

eran la mascota de otra diosa, la primera Diosa 

del Panteón Egipcio, la creadora del Universo y de 

todo lo que lo compone, Neith. 

Los antiguos egipcios eran apasionados por las 

aves, es posible ver en sus pinturas y jeroglíficos la 

representación de variadas especies, ya sea en 

escenas de caza o en la representación de sus 

dioses como Horus, el dios con cabeza de halcón, 

o Isis y sus alas de milano negro (Milvus migrans), 

uno de sus animales sagrados. Y los búhos 

también están presentes en su cultura y escritura, 

y demuestran una importancia peculiar. 

Neith o Tehenut es una de las más antiguas 

deidades egipcias, diosa de la guerra y de la caza, 

es considerada la creadora del universo y madre 

de Rá, el Dios Sol. Según Platón, en la antigua 

ciudad egipcia de Saís (conocida también como As 

el-Hagar en la parte occidental del Delta), Athena 

se fundía con Neith, por los atributos de la guerra 

y del tejido, y por tener el mismo animal 

simbólico: el búho. 

Además de ser el animal simbólico de una Diosa, 

los búhos son fácilmente encontrados en dibujos 

en las tumbas y también forman parte del 

alfabeto antiguo egipcio, los jeroglíficos. El 

término Jeroglífico es originario de las palabras 

griegas ἱερός (jerós) "sagrado", y γλύφειν 

(glýphein) "escrita". Probablemente la escritura 

jeroglífica es el más antiguo sistema de escritura 

organizado que existió, habiendo sido utilizada 

además de los egipcios también por los hititas y 

mayas. Los jeroglíficos están compuestos por 

dibujos que pueden representar letras o palabras 

o conceptos, su escritura y lectura eran exclusivas 

de los altos sacerdotes, miembros de la realeza y 

escribas, siendo Thot el Dios Egipcio al que se 

atribuye la invención de la escritura, y protector 

de los escribas. Sólo fue posible para los 

investigadores decodificar los jeroglíficos gracias 

al descubrimiento de la Piedra de Roseta, un gran 

bloque de granito donde había el mismo texto 

escrito en tres idiomas antiguos: Jeroglíficos, 

griego y demótico egipcio. Jean François 

Champollion y Thomas Young fueron los 

responsables por la decodificación de los 

jeroglíficos, y hoy la piedra de Roseta se 

encuentra en el Museo Británico en Londres. 

El búho es la representación del jeroglífico de la 

letra M, pero el hecho que realmente llama la 

atención es que él es representado con la cabeza 

mirando hacia adelante y con su cuerpo en perfil, 

a diferencia de todas las representaciones 

egipcias que siempre muestran personas y 

animales de perfil. 

Es difícil determinar con exactitud las especies de 

búhos presentes, tanto en el alfabeto jeroglífico 

como en los dibujos egipcios, pero las lechuzas de 

los campanarios (Tyto alba) son las más a menudo 

retratadas en los dibujos antiguos. 

A pesar de que las lechuzas están también 

asociadas a la muerte en el antiguo Egipto, ya que 

la Diosa Neith ayudaba a los egipcios en su 

travesía al mundo inferior, no podemos 

considerar esto como algo negativo, ya que la 
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visión de la muerte del pueblo egipcio era muy 

diferente a la nuestra. Como los jeroglíficos no 

representaban sólo letras, sino un imagen con 

poderes mágicos, amuletos de búhos eran 

comunes, usados para ayudar a los que los usaban 

en su paso por el mundo inferior. 

La primera representación de un búho data del 

inicio de la primera dinastía Egipcia, en un dibujo 

que muestra las victorias de un rey sobre pueblos 

fortificados. Cada pueblo fue identificado con un 

jeroglífico dentro de paredes cerradas, indicando 

el nombre de aquella fortaleza o ciudad. La ciudad 

del búho es el mayor de ellas, y tiene un búho 

dentro de un cuadrado siendo atacado por un 

halcón. Por el jeroglífico es difícil determinar la 

especie del búho, pero se asemeja a un búho real 

(Bubo bubo) o un búho chico (Asio otus). 

Inicialmente eran los búhos cornudos los 

representadas en los jeroglíficos, pero con el 

tiempo la lechuza de los campanarios pasó a ser la 

más utilizada: 

"Diferentes especies de búhos parecen haber sido 

utilizadas como el jeroglífico m. El búho real 

aparece con frecuencia hasta el comienzo del 

Antiguo Reino (hasta la Dinastía V, de acuerdo con 

Houlihan). Las características de esta ave 

aparecen esporádicamente más tarde, pero es 

principalmente sustituida por la lechuza de los 

campanarios hasta los períodos Saite y 

Ptolemaico." Owls in Ancient Egypt. 

Las lechuzas de los campanarios comúnmente 

habitaban los templos egipcios, a pesar de su 

representación en los jeroglíficos data desde la 

Dinastía I, es sólo a partir de la Dinastía III que 

seguramente se reconoce la especie en los 

dibujos. 

Es interesante aún percibir que las 

representaciones de las lechuzas de los 

campanarios son fácilmente reconocibles, a pesar 

de presentar pequeños mechones de plumas en 

lugar de cejas. Una explicación plausible sería que 

el búho campestre (Asio flammeus) fue la especie 

elegida para la representación del jeroglífico, y 

después que la lechuza común se hizo más 

popular, mantuvieron los mechones, pero no 

encima de su cabeza, pero en lugar de cejas. El 

investigador Keimer sugiere que los antiguos 

egipcios pueden haber mezclado características 

de varias especies de búhos para crear su 

jeroglífico, lo que explicaría los mechones de 

orejas en las tytos, el mismo caso observado en el 

jeroglífico de los halcones. 

Muchas momias de búhos fueron encontradas en 

tumbas, no aisladamente pero junto con momias 

de otros pájaros. En Tuna el-Gebel se encontraron 

diecisiete momias de búhos campestres (Asio 

flammeus), quince mochuelos europeos (Athene 

noctua), seis búhos reales (Bubo bubos), cinco 

lechuzas de los campanários (Tyto alba) y un búho 

chico. 

El conocimiento siempre ha sido considerado 

como poder en la antigüedad, y que este 

conocimiento ahora adquirido sobre la 

importancia de los búhos en el antiguo Egipto 

tenga el poder de cambiar la forma en que 

muchos los ven, y que él contribuya al aumento 

de respeto por la especie.  
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Coruja é vida 
 

 

  

Desde 2016 a página Corujando por aí no Facebook tem a campanha: “Coruja não é bruxa, não confunda 

fantasia com realidade”. Este ano escolhi o tema do dia dos mortos para ilustrar esta campanha, que tenta 

diminuir o preconceito contra as corujas, especialmente em relação às corujas de igreja que são as que 

mais sofrem com as lendas urbanas. A campanha Coruja é vida, com a participação das corujas de igreja 

Sophia e Thot e do corujão orelhudo Verbena, foi um grande sucesso. Porém, este tema não pode ficar 

restrito ao mês de Outubro, então compartilhe esta ideia, ajude você também a acabar com o preconceito 

contra as corujas! 
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O uso  de  corujas  de  igr eja 
(Tyto  a lba javanica)  no 
controle  de  fauna noc iva nos  
arrozais  da Indonésia.  

Entrevista exclusiva com Bobby Suhartanto, diretor de 
conservação do clube de falcoaria Indonésio RCI 
(Raptor Clube Indonesia). 

O grupo do facebook "Burung Hantu Sahabat 

Petani" que significa literalmente, "as corujas são 

amigas dos agricultores", foi criado pelo grupo de 

falcoaria RCI (Raptor Clube Indonesia), para 

divulgar o seu projeto Barn owl (coruja de igreja), 

onde eles as usam como controle natural de 

roedores nos arrozais de Cancangan, Indonésia. 

Para saber mais sobre este projeto entrevistei o 

diretor de conservação do clube, Bobby 

Suhartanto.  

1. Como você se envolveu no RCI? 

Meu nome é 

Bobby Suhartanto 

e vivo em Salatiga, 

Java Central, 

Indonésia. Salatiga 

é minha cidade 

natal e está 

localizada na 

encosta do Monte 

Merbabu. É uma 

cidade pequena, mas famosa pelo seu clima frio e 

pela Universidade Cristã Satya Wacana, que 

recebe estudantes de diferentes partes da 

Indonésia. Portanto, Salatiga às vezes é referida 

como uma miniatura da Indonésia. 

Atualmente, estou trabalhando com uma farmácia 

junto com meus pais. Ela é nosso  negócio 

familiar, iniciado na década de 1950 e agora já 

está na sua terceira geração. 

Eu sempre fui fascinado por animais desde que eu 

era criança e as aves de rapina são a minha maior 

paixão na vida. Foi no início de 2000 que descobri 

sobre a falcoaria e desde então sempre sonhei em 

ser um falcoeiro. Na época eu estava no meu 

primeiro ano de ensino médio, e a falcoaria 

tornou-se uma grande divisora de águas na minha 

vida. Eu estava tão ansioso para aprender sobre a 

falcoaria, e a internet era a principal fonte de 

aprendizagem, porque não havia livros ou 

literatura no meu país que tivesse algo a ver com 

a falcoaria, e tampouco falcoeiros. 

Graças ao avanço da tecnologia da informação, os 

fóruns on-line e os bate-papos, em 2007 conheci 

várias pessoas de Yogyakarta, Java Central, que 

tinham o mesmo interesse em falcoaria e acima 

de tudo, na conservação de aves de rapina. 

Quando falamos de falcoaria, sempre foi sobre o 

uso sustentável dos recursos naturais, o que 

significa a conservação de aves de rapina, presas e 

também a preservação de seu habitat. 

Depois de várias reuniões e discussões, 

finalmente decidimos nos juntar criando uma 

organização não-governamental sem fins 

lucrativos. Foi em maio de 2009 que Raptor Club 

Indonesia finalmente começou, sendo uma 

organização legal trabalhando na conservação de 

aves de rapina e na preservação de seu habitat na 

Indonésia. Existem 7 pessoas que se tornaram as 

fundadoras da RCI, incluindo eu: 

L. Budiprakoso Prawiroatmodjo (Presidente),  
Lim Wen Sin (Vice Presidente/ Coordenador do 
projeto Barn Owl),  
Josafat Agung Sulistiyo (Tesoureiro) 
Panji Aria Putra (Secretário),  
Bobby Suhartanto (diretor de conservação),  
Sobry Aljaidy (diretor de relações públicas),  
Teddy Kurniawan (Diretor de pesquisa e 
desenvolvimento).  
 
O projeto Barn Owl (Coruja de igreja) é 

atualmente nosso projeto prioritário. 

2. Como a coruja de igreja é vista na Indonésia?  

Há superstições relacionadas a elas? 

A Indonésia é conhecida pela sua diversidade 

étnica e cultural. Na ilha de Java onde moro, o 

povo javanês em particular acredita em muitas 
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superstições, e os animais são o principal objeto 

de suas superstições. 

As pessoas acreditam que as corujas em geral 

estão sempre relacionadas à morte (portadoras 

da morte), e as veem como criaturas misteriosas 

da noite por causa de sua aparência física e som 

"assustador". Alguns dizem que quando uma 

coruja grita, é um sinal de que alguém vai morrer. 

A coruja é chamada de "Burung Hantu" na 

Indonésia, que literalmente significa Ghost Bird/ 

ave fantasma (Burung = Bird/ave, Hantu = 

Ghost/fantasma). 

Eu não tenho certeza de como as corujas 

ganharam esse nome, mas eu acredito que é por 

causa de sua aparência física (grandes olhos 

amarelos redondos) e também devido ao seu som 

à noite. 

Esse tipo de história tem sido passado de geração 

em geração e continua viva entre as pessoas. 

Alguns pais impedem que seus filhos vaguem pela 

noite contando histórias assustadoras sobre a 

coruja, e em minha opinião isso deve ser 

interrompido. 

3. Como surgiu a ideia de utilizarem a coruja de 

igreja como uma forma de controle de fauna 

natural?  

O RCI tem sempre estudado e aprendido sobre 

aves de rapina (diurnas e noturnas). O Sr. Lim é 

um biólogo e ele tem feito pesquisas e 

observações sobre aves de rapina. Existem muitas 

espécies de corujas que podemos encontrar na 

Indonésia, desde a pequena coruja de Sunda 

Scops (Otus lempiji), a coruja média pescadora 

Buffy fish owl (Bubo ketupu) e a grande coruja 

Malaia (Bubo sumatranus). 

No entanto, a Coruja de igreja (Tyto alba javanica) 

é aquela que é conhecida por caçar roedores 

como sua dieta principal. Ela também é 

encontrada por todo o país. Elas são muito 

adaptáveis para viver em áreas urbanas e em 

edifícios feitos pelo homem (até mesmo caixas 

ninho feitas pelo homem). É por isso que é 

chamada de 'Barn' Owl (coruja de igreja/celeiro).   

É um consenso geral que a coruja de igreja é a 

melhor espécie de coruja para ser usada como 

controle natural de roedores na área de arrozais, 

onde a grande quantidade de roedores está se 

tornando um problema para os agricultores. 

4. Como a população local de Cancangan reagiu 

às corujas de igreja no início do projeto e como 

eles reagem a elas agora? O preconceito 

diminuiu? 

Foi o Sr. Bavit Margo Utomo - o chefe do grupo de 

fazendeiros em Cancangan, que primeiro veio ao 

RCI perguntando sobre a implementação das 

corujas de igreja como controle natural de pragas. 

Como as superstições são muito fortes, em um 

primeiro momento o povo estava resistente e 

pessimista. No entanto, acredito que é a educação 

que desempenha um papel importante na 

introdução da Coruja de igreja como controle 

natural de roedores na aldeia. 

Durante os anos de 2013 a 2017, construímos 

mais de 10 caixas ninho e as colocamos no campo 

de arroz. Também colocamos inúmeros poleiros 

em T como ajuda 

para que as corujas 

cacem. Descobrimos 

que os poleiros em T 

aumentam a taxa de 

sucesso de sua caça. 

Algumas caixas 

ninhos já foram 

substituídas por 

novas. A produção 

dos campos está 

agora começando a 

aumentar, e está melhorando ano após ano. 

Juntamente com o aumento da população de 

corujas, agora a população de roedores está mais 

em um nível mais controlável. É o que faz com 

que os agricultores percebam o valor das corujas 

na caça de roedores, e como elas os ajudam a 
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manter suas culturas seguras. Comprovadamente 

isso mudou a sua mentalidade, já que as corujas 

não são mais uma criatura assustadora para eles, 

mas seus verdadeiros amigos como o nome do 

grupo do facebook sugere. "Burung Hantu 

Sahabat Petani" significa literalmente, "as corujas 

são amigas dos agricultores". Este é o valor real 

do projeto, além de controlar a população de 

roedores. 

 

As pessoas agora estão dispostas a proteger não 

apenas as corujas, mas também outras espécies 

de animais que vivem pela aldeia dos caçadores e 

coletadores furtivos. Eles entendem os benefícios 

de uma natureza equilibrada. A caça é proibida 

através da criação e colocação de placas anti-caça 

na área. À noite, a área está sob uma patrulha 

noturna feita pelas pessoas de Cancangan. 

5. Qual foi a maior dificuldade para começar o 

projeto em Cancangan? 

Devo dizer que a maior dificuldade do projeto é o 

financiamento. Porque somos uma organização 

sem fins lucrativos, portanto, sempre usamos 

nossos próprios fundos para fazer nossos 

projetos. Durante o primeiro e segundo ano, as 

pessoas de Cancangan foram tão solidárias e úteis 

que conseguimos construir uma caixa ninho com 

nossos próprios fundos, embora o material que 

usamos fosse apenas o mínimo e não tão durável 

(usamos o bambu como material principal, mas 

agora usamos aço soldado na armação do poleiro 

e do ninho). A primeira introdução da coruja na 

área do campo de arroz também foi um pouco 

mal sucedida, porque o macho do casal de corujas 

que introduzimos foi encontrado morto após 

vários dias de sua soltura. Por sorte a coruja 

fêmea continuou na caixa ninho, e ela finalmente 

atraiu um macho selvagem e eles formaram um 

casal. A partir deste primeiro casal que se 

reproduziu no ninho, a população de corujas 

começou a prosperar até agora. 

Nós agradecemos a Deus por tantas pessoas que 

apoiam nosso projeto, que finalmente tenhamos 

ficado mais conhecidos, especialmente por 

pessoas importantes no nosso país. Em maio de 

2016, a Pertamina - a empresa nacional de 

petróleo nos convidou a fazer uma apresentação 

do nosso projeto. Eles queriam saber como o 

projeto é implementado, e eles querem apoiar o 

financiamento. Eles têm um programa CSR e eles 

acham que nosso projeto é adequado para seu 

programa CSR. Foi uma ótima oportunidade para 

nós fazermos a apresentação e também um 

grande sucesso já que a Pertamina decidiu 

financiar o nosso projeto. Desde então, somos 

capazes de construir caixas ninho mais duráveis e 

também construir mais infra-estrutura dentro da 

aldeia para apoiar nosso programa de educação. 

Agora, estamos adicionando mais ninhos e 

também construindo um edifício público para que 

nossa equipe faça atividades educativas no futuro. 

Nós sempre acolhemos nossos convidados que 

estão apoiando e dispostos a aprender sobre o 

nosso projeto, como funcionários do governo, 

outros grupos de agricultores, colegas e, mais 

importante, grupos de estudantes que estão 

vindo a Cancangan, não só para aprender e 

estudar sobre o projeto Barn owl, mas também 

para nos ajudar nele. 

Há também fotógrafos de vida selvagem que nos 

visitam frequentemente porque eles estão 

interessados em tirar fotos do nosso projeto, e 

alguns amigos provenientes da Holanda e 

Cingapura que apoiam nosso projeto. 
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6. Onde o projeto Barn owl está funcionando, 

atualmente? 

 

O uso de corujas de igreja como controle natural 

de pragas foi implementado em várias cidades em 

Java: 

Java central: Batang, Demak, Klaten e Yogyakarta 

Java Oriental: Mojokerto e Malang 

 

Em 2015, o RCI foi convidado para ir à Bali para 

ajudar um grupo de agricultores locais na 

introdução de corujas de igreja. 

Na minha opinião, há muitos agricultores na 

Indonésia que estão interessados em 

implementar a mesma técnica e o RCI sempre os 

recebe para aprender através da nossa página do 

Facebook (Burung Hantu Sahabat Petani). 

7. Quais são seus planos futuros?  

Devo dizer que o RCI pode não ser o primeiro a 

usar corujas de igreja como agente natural de 

controle de pragas na Indonésia. Existem outros 

grupos de agricultores que usaram a mesma 

técnica. No entanto, a RCI espera estabelecer um 

novo padrão nacional no projeto Barn Owl em 

toda a Indonésia. Com a experiência e 

conhecimentos que temos, esperamos produzir 

uma melhor caixa ninho em termos de design e 

material, proporcionando a coruja uma caixa de 

nidificação que melhor se adapte à sua natureza. 

Nós também estamos planejando fazer pesquisas 

e estudar para não só entender as corujas de 

igreja, mas também os roedores, cooperando com 

a universidade local, especialmente com os 

estudantes de biologia para que eles realizem 

observações sobre as Corujas, estudando seus 

aspectos de vida e fazendo a identificação de 

pelotas (egagrópilas) para obterem dados sobre 

os tipos de presa que as corujas caçam na 

natureza. Nós já estamos usando armadilhas 

fotográficas (câmera trap) e colocaremos mais 

com visão noturna no futuro, para nos ajudar a 

observar mais de perto suas atividades durante a 

noite. 

Continuaremos educando as pessoas para que 

tenham uma compreensão adequada em relação 

à vida selvagem, especialmente em relação às 

corujas de igreja. Deve ser dada maior atenção e 

foco para que as pessoas percebam a importância 

da coruja de igreja no controle da população de 

roedores. Eles não devem temê-las, mas protegê-

las. 

O Raptor Club Indonesia com o projeto Barn Owl 

espera ser a principal fonte de informações sobre 

a coruja de igreja como agente natural de 

controle de pragas. Nós sempre receberemos os 

outros se quiserem aprender sobre isso, e 

esperamos que a implementação de corujas de 

igreja seja em todo o país, pois é muito mais 

barato e natural do que usar veneno que não só 

matará roedores, mas também outros animais 

selvagens. Esperamos que o governo sempre nos 

ajude a alcançar nossos objetivos no futuro. 
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The use  of  barn owls  ( Tyto 
a lba javanica)  in  the fauna 
control  in  Indones ian r ice  
paddies .  

Exclusive interview with Bobby Suhartanto, 
conservation director of Indonesian falconry club RCI 
(Raptor Club Indonesia). 
 

The facebook group "Burung Hantu Sahabat 

Petani", which literally means "owls are farmers' 

friends", was created by the falconry group RCI 

(Raptor Club Indonesia) to promote its Barn owl 

project, where they use them as natural rodent 

control in the rice fields of Cancangan, Indonesia. 

To learn more about this project, I interviewed 

the conservation director of the club, Bobby 

Suhartanto. 

1. How did you get involved in RCI? 

My name is Bobby Suhartanto and I live in 

Salatiga, Central Java, Indonesia. Salatiga is my 

hometown and it is located on the slope of Mount 

Merbabu. It is a small town but famous for its cold 

climate and Satya Wacana Christian University, 

which students are coming from different parts of 

Indonesia. Therefore, Salatiga is sometimes 

referred as a miniature of Indonesia.  

Currently, I am running a herbal medicine shop 

along with my parents. It has been our family 

business, started in 1950s and now it is the third 

generations already.  

I have always been fascinated by animals since I 

was a kid and birds of prey are my biggest passion 

in life. It was in early 2000 that I found out about 

falconry and I have always been dreaming of 

being a falconer ever since. I was in my first year 

of senior high school that falconry has becoming a 

major life changing for me. I was so eager to learn 

about falconry that the internet was the main 

source of learning, because there were no books 

or any literature in my country that has something 

to do with falconry. There was no falconers either. 

As with the advancement of information 

technology, online forum and chatting were so 

helpful that it was later in 2007 I met several 

persons from Yogyakarta, Central Java who were 

having the same interest on falconry and most of 

all, on birds of prey conservation. When we talk 

about falconry, it has always been about the 

sustainable use of natural resources, which means 

the conservation of birds of prey, quarry, and also 

the preservation of their habitat.   

After having several meetings and discussions, we 

finally decided to collaborate by establishing a 

non-profit, non-governmental organization. It was 

in May, 2009, that Raptor Club Indonesia finally 

got started and being a legal organization working 

on the conservation of birds of prey and the 

preservation of their habitat in Indonesia. There 

are 7 people who became the founders of RCI, 

including me: 

L. Budiprakoso Prawiroatmodjo (President),  
Lim Wen Sin (Vice President/ Barn Owl Project 
Manager),  
Josafat Agung Sulistiyo (Funding Officer) 
Panji Aria Putra (Secretary),  
Bobby Suhartanto (Conservation Officer),  
Sobry Aljaidy (Public Relations Officer), and  
Teddy Kurniawan (Research and Development 
Officer).  
The Barn Owl Project is currently our primary 

project. 
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2. How is the barn owl seen in Indonesia? Are 

there bad superstitions about them?  

Indonesia is known for its ethnic and cultural 

diversity. In Java Island where I live, the Javanese 

people in particular, they believe in so many 

superstitious things and animals are their major 

superstitions object.  

People believe owls in general are always related 

to death (bringer of death) and as mysterious 

creatures of the night because of their 'scary' 

physical appearance and sound. Some said that 

when an owl hoots, it is a sign that somebody is 

going to die. Owl is called as 'Burung Hantu' in 

Indonesia which literary means Ghost Bird 

(Burung = Bird, Hantu = Ghost).  

I am not sure how owls get that name but I 

believe it is because of their physical appearance 

(big round yellow eyes) and also their hooting 

sound at night. 

This kind of story has been passed from 

generation to generation that it lives among 

people. Some parents prevent their children to 

wander around at night by telling scary stories 

about owls, and that in my opinion must be 

stopped. 

3. How did the idea of using barn owls  (instead 

of other species) as a natural pest control come 

out?  

RCI have always been learning and studying about 

birds of prey (both diurnal and nocturnal). Mr. Lim 

is a biologist and he has been doing research and 

observation on birds of prey. There are many owl 

species we can find in Indonesia, from the small 

Sunda Scops Owl (Otus lempiji), the medium Buffy 

Fish Owl (Bubo ketupu), and the big Barred Eagle 

Owl (Bubo sumatranus).  

However, Barn Owl (Tyto alba javanica) is the one 

which has been known to hunt rodent as their 

main diet. It has also been known to widely 

spread across the country. They are very 

adaptable to live in urban areas and nest in man-

made buildings (even man-made nest box) . It is 

why it is called as 'Barn' Owl.  

It is the basic consideration why the Barn Owl is 

the best owl species utilized as natural rodent 

control in paddy field area where so many rodents 

are becoming problem for the farmers.  

4. How did the local population of Cancangan 

react to the barn owls in the beginning of the 

project and how do they react to the barn owls 

now? Is there less prejudice towards barn owls?  

It was Mr. Bavit Margo Utomo - the head of 

farmer group in Cancangan who first came to RCI 

and asking about the implementation of Barn Owl 

as natural pest control. Since the superstitions is 

so strong that at first his people are being 

persistent and pessimistic. However, I believe it is 

education that plays an important role in 

introducing Barn Owl as the natural rodent 

control to the village. 
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During the year 2013 to 2017, we have been 

building more than 10 nest boxes and set them 

across the rice field. Also numerous T perch as an 

aid for the owls to hunt. We found out that T 

perches increase the success rate of their hunt. 

Some nest boxes are already been replaced with a 

new one. The number of crops yield are now 

started to increase, which is getting better year 

after year. As along with the increase of owl 

population, now the population of rodent is more 

in a controllable state. It is what makes the 

farmers realize how good the owls at hunting 

rodents and helping them to keep their crops 

safe. It has proved to change their mindset that 

the owls are no longer a scary creature for them, 

but their true friends which the Facebook group 

name suggested. 'Burung Hantu Sahabat Petani' 

literally means, 'owls are farmers' friends'. This is 

the real value of the project, other than to control 

the rodents population. 

The people are now willing to protect not only the 

owls, but also other wildlife that live by the village 

from hunters and poachers. They have 

understand the benefits of a balanced-nature. 

Hunting is prohibited by making and setting up 

anti-hunting signs across the area. At night, the 

area is now under a night patrol done by the 

people of Cancangan.  

5. What was the biggest difficult to start the barn 

owl Project in Cancangan? 

I must say, the biggest part of the project is the 

funding. Because we are a non-profit 

organization, therefore we always use our own 

fund resource to do our projects. During the first 

and second year, the people of Cancangan have 

been so supportive and helpful that we managed 

to build nest box on our own funds, although the 

material we used was just minimal and not so 

durable (we use bamboo as the main pole, but 

now we use welded steel as the pole and nest box 

frame). The first introduction of the owl to the 

paddy field area was also a bit unsuccessful 

because the male of the pair of owl we introduced 

was found dead after several days of being 

released. Lucky for us that the female bird was 

staying by the nest box and she finally managed to 

pair with the local male bird. From this very first 

pair that breed in the nest box, the population of 

owls started to flourish well until now.  

 

We thank God for so many people supporting our 

project, that we finally gain more awareness, 

especially from important people in the country. 

In May 2016, Pertamina - the national oil 

company, invited us to do a presentation of our 

project. They wanted to know how the project is 

implemented and they want to support the 

funding. They have a CSR program and they think 

our project is suitable for their CSR program. It 

was a great opportunity for us to do the 

presentation and also a great success that 

Pertamina decided to funding us with the project. 

Ever since, we are able to build more durable nest 

box and also building more infrastructure within 

the village to support our education program. 

Right now we are adding more nest box and also 

building a public building for our team to do 

educational activities in the future. We always 

welcoming our guests who are supporting and 

willing to learn about our project, like government 

officials, other farmer groups, colleagues, and 

most importantly student groups who are coming 

to Cancangan not only to learn and study about 

the Barn Owls but also to help us with our project. 
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There are also wildlife photographers who often 

visit us because they are interested to take photos 

of our project and some friends coming from the 

Netherlands and Singapore who support our 

project. 

6. Where is the barn owl project being used, 

nowadays?  

The use of Barn Owls as natural pest control has 

been implemented in several cities across Java: 

Central Java: Batang, Demak, Klaten, and 
Yogyakarta 
East Java: Mojokerto and Malang 
 
In 2015, RCI was invited to Bali to assist one 

farmer group there in the introduction of Barn 

Owl. 

As far I concerned, there has been so many 

farmers across Indonesia who are interested to 

implement the same technique and RCI always 

welcome them to learn via our Facebook page 

(Burung Hantu Sahabat Petani).  

7. What are your future goals?  

I must say RCI may not be the first to use Barn 

Owls as natural pest control agent in Indonesia. 

There are other group of farmers who have been 

using the same technique. However, RCI is hoping 

to set a new national standard on the Barn Owl 

project across Indonesia. With the experience and 

expertise that we have, we are hoping to produce 

better nest box in terms of design and also 

material, providing the owl with a nesting box 

which suits their nature best.  

We are also planning to do research and study not 

only to understand the Barn Owls but also the 

rodent better by cooperating with local university, 

especially the biology students to conduct 

observation on the Barn Owls, studying their life 

aspects. Doing pellet identification in order to get 

data on prey items the owls take in the wild. We 

have now been using camera trap and will put 

more night vision CCTV in the future to help us 

having a closer look at their activities during the 

night. 

We will continue educating the people to have a 

proper understanding towards wildlife, especially 

the Barn Owl. Greater attention and focus must 

be given in order for the people to realize the 

importance of the Barn Owl in controlling rodent 

population. They should not fear but protect 

them.  

Raptor Club Indonesia with the Barn Owl Project is 

hoping to be the leading source of information on 

Barn Owl as natural pest control agent. We will 

always welcome others if they want to learn 

about it and we are hoping the implementation of 

Barn Owl will be nationwide, since it is far cheaper 

and nature friendly than to use poison which will 

not only kill rodents but also other wildlife.  We 

do hope the government will always support us to 

achieve our goals in the future.  

 
E l  uso de lechuzas  de  los  
campanarios  (Tyto a lba 
javanica)  en e l  contro l  de 
fauna noc iva en los  arr ozales  
de  Indones ia.  

Entrevista exclusiva con Bobby Suhartanto, director 
de conservación del club de cetrería indonesio RCI 
(Raptor Club Indonesia). 

El grupo de facebook "Burung Hantu Sahabat 

Petani" que significa literalmente, "los búhos son 

amigos de los agricultores", fue creado por el 

grupo de cetrería RCI (Raptor Club Indonesia), 

para divulgar su proyecto Barn owl (lechuza de los 
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campanarios), donde ellos las usan como control 

natural de roedores en los arrozales de 

Cancangan, Indonesia. Para saber más sobre este 

proyecto entrevisté al director de conservación 

del club, Bobby Suhartanto. 

1. ¿Cómo se involucró en el RCI? 

Mi nombre es Bobby Suhartanto y vivo en 

Salatiga, Java Central, Indonesia. Salatiga es mi 

ciudad natal y está ubicada en la cuesta del Monte 

Merbabu. Es una ciudad pequeña, pero famosa 

por su clima frío y por la Universidad Cristiana 

Satya Wacana, que recibe a estudiantes de 

diferentes partes de Indonesia. Por lo tanto, a 

Salatiga a veces se la refiere como una miniatura 

de Indonesia. Actualmente estoy trabajando con 

una farmacia junto a mis padres. Es nuestro 

negocio familiar, iniciado en la década de 1950 y 

ahora ya está en su tercera generación. 

Siempre he sido fascinado por los animales desde 

que era niño y las aves de presa son mi mayor 

pasión en la vida. Fue a principios de 2000 que 

descubrí sobre la cetrería y desde entonces 

siempre soñé en ser un cetrero. En la época yo 

estaba en mi primer año de secundaria, y la 

cetrería se convirtió en una gran divisora de aguas 

en mi vida. Yo estaba tan ansioso para aprender 

sobre la cetrería, y la Internet era la principal 

fuente de aprendizaje, porque no había libros o 

literatura en mi país que tuviera algo que ver con 

la cetrería, y tampoco había cetreros. 

Gracias al avance de la tecnología de la 

información, los foros en línea y los chats fueron 

tan útiles que en 2007, conocí a varias personas 

de Yogyakarta, Java Central, que tenían el mismo 

interés en cetrería y por encima de todo sobre la 

conservación de aves de presa. Cuando hablamos 

de cetrería, siempre fue sobre el uso sostenible de 

los recursos naturales, lo que significa la 

conservación de aves rapaces, presas y también la 

preservación de su hábitat.   

Después de varias reuniones y discusiones, 

finalmente decidimos juntarnos creando una 

organización no gubernamental sin fines de lucro. 

Fue en mayo de 2009 que Raptor Club Indonesia 

finalmente comenzó, siendo una organización 

legal trabajando en la conservación de aves de 

presa y en la preservación de su hábitat en 

Indonesia. Hay 7 personas que se han convertido 

en las fundadoras de RCI, incluyendo yo: 

L. Budiprakoso Prawiroatmodjo (Presidente), 
Lim Wen Sin (Vicepresidente / Coordinador del 
proyecto Barn Owl), 
Josafat Agung Sulistiyo (Tesorero) 
Panji Aria Putra (Secretario), 
Bobby Suhartanto (director de conservación), 
Sobry Aljaidy (director de relaciones públicas), 
Teddy Kurniawan (Director de investigación y 
desarrollo). 
 
El proyecto Barn Owl (Lechuza de los 

campanarios) es actualmente nuestro proyecto 

prioritario. 

2. ¿Cómo se ven la lechuza de los campanarios 

en Indonesia? ¿Hay supersticiones relacionadas 

con ellas? 

Indonesia es conocida por su diversidad étnica y 

cultural. En la isla de Java donde vivo, el pueblo 

javanés en particular cree en muchas 

supersticiones, y los animales son el principal 

objeto de sus supersticiones. 

La gente cree que los búhos en general están 

siempre relacionados con la muerte (portadoras 

de la muerte), y las ven como criaturas 

misteriosas de la noche debido a su apariencia 

física y sonido "espeluznante". Algunos dicen que 

cuando una lechuza grita, es una señal de que 
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alguien va a morir. La lechuza se llama "Burung 

Hantu" en Indonesia, que literalmente significa 

Ghost Bird / ave fantasma (Burung = Bird / ave, 

Hantu = Ghost / fantasma). 

No estoy seguro de cómo las lechuzas ganaron 

ese nombre, pero creo que es debido a su aspecto 

físico (grandes ojos amarillos redondos) y también 

su sonido por la noche. 

Este tipo de historia ha sido pasado de generación 

en generación y sigue viva entre las personas. 

Algunos padres impiden que sus hijos vaguen por 

la noche contando historias espeluznantes sobre 

los búhos, y en mi opinión eso debe ser 

interrumpido. 

3. ¿Cómo surgió la idea de utilizar la lechuza 

común como una forma de control de fauna 

natural? 

 

El RCI siempre ha estudiado y aprendido sobre 

aves de presa (diurnas y nocturnas). El Sr. Lim es 

un biólogo y ha hecho investigaciones y 

observaciones sobre aves de presa. Hay muchas 

especies de búhos que podemos encontrar en 

Indonesia, desde el pequeño autillo de la Sonda 

(Otus lempiji), el búho pescador malayo (Bubo 

ketupu) y el gran búho Malayo (Bubo 

sumatranus).  

Sin embargo, la lechuza de los campanários (Tyto 

alba javanica) es aquella que es conocida por 

cazar roedores como su dieta principal. También 

se encuentra por todo el país. Son muy adaptables 

para vivir en áreas urbanas y en edificios hechos 

por el hombre (incluso cajas nido hechas por el 

hombre). Es por eso que se llama 'Barn' Owl 

(lechuza de los campanários). 

Es un consenso general que la lechuza de los 

campanarios es la mejor especie de lechuza para 

ser usada como control natural de roedores en el 

área de arrozales, donde la gran cantidad de 

roedores se están convirtiendo en un problema 

para los agricultores. 

4. ¿Cómo la población local de Cancangan 

reaccionó a las lechuzas de los campanarios al 

principio del proyecto y cómo ellos reaccionan a 

ellas ahora? ¿El prejuicio disminuyó? 

Fue el Sr. Bavit Margo Utomo - el jefe del grupo 

de granjeros en Cancangan, que primero vino al 

RCI preguntando sobre la implementación de las 

lechuzas de los campanarios como control natural 

de plagas. Como las supersticiones son muy 

fuertes, en un primer momento el pueblo estaba 

resistente y pesimista. Sin embargo, creo que es la 

educación que desempeña un papel importante 

en la introducción la lechuza de los campanarios 

como control natural de roedores en la aldea. 

Durante el año 2013 a 2017, construimos más de 

10 cajas nido y las colocamos en el campo de 

arroz. También colocamos innumerables perchas 

en T como ayuda para que las lechuzas cacen. 

Descubrimos que las perchas en T aumentan la 

tasa de éxito de su caza. Algunas cajas nido ya han 

sido sustituidas por nuevas. El número de 

producción de cultivos está ahora empezando a 

aumentar, y está mejorando año tras año. Junto 

con el aumento de la población de lechuzas, ahora 

la población de roedores está en un estado más 

controlable. Es lo que hace que los agricultores 

perciban como las lechuzas son buenas en la caza 

de roedores y como ayudan a mantener sus 

cultivos seguros. Comprobadamente se ha 

cambiado su mentalidad acerca de las lechuzas, 

que ya no son una criatura asustadora para ellos, 

sino sus verdaderos amigos, como el nombre del 
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grupo de Facebook sugiere: "Burung Hantu 

Sahabat Petani", que significa literalmente, "las 

lechuzas son amigas de los agricultores". Este es el 

valor real del proyecto, además de controlar la 

población de roedores. 

La gente ahora está dispuesta a proteger no sólo a 

las lechuzas de los campanarios, sino también a 

otras especies que viven por la aldea, de los 

cazadores furtivos. Ellos entienden los beneficios 

de una naturaleza equilibrada. La caza está 

prohibida a través de la creación y la distribución 

de señales anti-caza en la zona. Por la noche, el 

área está bajo una patrulla nocturna hecha por las 

personas de Cancangan. 

5. ¿Cuál fue la mayor dificultad para comenzar el 

proyecto en Cancangan? 

Debo decir que la mayor dificultad del proyecto es 

la financiación. Porque somos una organización 

sin fines de lucro, por lo tanto, siempre utilizamos 

nuestro propio recurso de fondo para hacer 

nuestros proyectos. Durante el primer y segundo 

año, las personas de Cancangan fueron tan 

solidarias y útiles que conseguimos construir una 

caja nido con nuestros propios fondos, aunque el 

material que usamos era apenas mínimo y no tan 

duradero (usamos el bambú como material 

principal, pero ahora usamos acero soldado para 

la moldura de la caja nido e para su estructura). La 

primera introducción de las lechuzas en el área 

del campo de arroz también fue un poco 

fracasada porque el macho de la pareja de 

lechuzas de los campanarios que introducimos fue 

encontrado muerto después de varios días de su 

soltura. Afortunadamente, la lechuza hembra 

continuó alojada en la caja nido y ella finalmente 

consiguió atraer y emparejarse con una lechuza 

macho local. A partir de esta primera pareja que 

se reprodujo en el nido, la población de lechuzas 

comenzó a prosperar hasta ahora. 

Agradecemos a Dios por tantas personas que 

apoyan nuestro proyecto, que finalmente 

ganamos más conciencia, especialmente de 

personas importantes en el país. En mayo de 

2016, Pertamina (empresa nacional de petróleo) 

nos invitó a hacer una presentación de nuestro 

proyecto. Ellos querían saber cómo se 

implementa el proyecto y quisieron apoyar el 

financiamiento. Ellos tienen un programa CSR y 

ellos creen que nuestro proyecto es adecuado 

para su programa CSR. Fue una gran oportunidad 

para nosotros hacer la presentación y también un 

gran éxito que Pertamina decidió financiar el 

proyecto Barn Owl. Desde entonces, somos 

capaces de construir una caja de nido más durable 

y también construir más infraestructura dentro de 

la aldea para apoyar nuestro programa de 

educación. Ahora, estamos añadiendo más nidos y 

también construyendo un edificio público para 

que nuestro equipo haga actividades educativas 

en el futuro. Siempre acogemos a nuestros 

invitados que están apoyando y dispuestos a 

aprender sobre nuestro proyecto, como 

funcionarios del gobierno, otros grupos de 

agricultores, colegas y, más importante, grupos de 

estudiantes que vienen a Cancangan, no sólo para 

aprender y estudiar sobre el proyecto Barn Owls, 

pero también para ayudar a nosotros con nuestro 

proyecto. También hay fotógrafos de vida salvaje 

que nos visitan muchas veces porque ellos están 

interesados en tomar fotos de nuestro proyecto y 

algunos amigos provenientes de Holanda y 

Singapur que apoyan nuestro proyecto. 

6. ¿Dónde está funcionando el proyecto Barn 

owls, actualmente? 

El uso de las lechuzas de los campanarios como 

control natural de plagas fue implementado en 

varias ciudades en Java: 

Java central: Batang, Demak, Klaten y Yogyakarta 
Java Oriental: Mojokerto y Malang 



Revista Corujando por aí –  2ª Edição – Novembro 2017 
 

31 

 

 
En 2015, el RCI fue invitado a ir a Bali para ayudar 

a un grupo de agricultores allí en la introducción 

de las lechuzas comunes. 

En mi opinión, se han interesado muchos 

agricultores indonesios en implementar la misma 

técnica, y el RCI siempre los recibe para aprender 

a través de nuestra página de Facebook (Burung 

Hantu Sahabat Petani). 

7. ¿Cuáles son sus planes futuros? 

Debo decir que RCI puede no ser el primero en 

usar las lechuzas comunes como agente natural 

de control de plagas en Indonesia. Existen otros 

grupos de agricultores que usaron la misma 

técnica. Sin embargo, RCI espera establecer un 

nuevo estándar nacional en el proyecto Barn Owl 

en toda Indonesia. Con la experiencia y 

conocimientos que tenemos, esperamos producir 

una mejor caja nido en términos de diseño y 

material, proporcionando a la lechuza una caja de 

nidificación que mejor se adapte a su naturaleza. 

También estamos planeando hacer 

investigaciones y estudiar no sólo para que 

comprendamos a las lechuzas de los campanarios, 

sino también acerca de los roedores cooperando 

con la universidad local, especialmente con los 

estudiantes de biología para que realicen 

observaciones sobre las lechuzas, estudiando sus 

aspectos de la vida, haciendo identificación de 

pelota (egagrópila) para obtener datos sobre las 

presas que las lechuzas cazan en la naturaleza. Ya 

estamos usando cameras trampa y pondremos 

más con visión nocturna en el futuro para 

ayudarnos a observar más de cerca sus 

actividades durante la noche. 

Continuaremos educando a las personas para que 

tengan una comprensión adecuada en relación a 

la vida salvaje, especialmente a las lechuzas. Se 

debe prestar mayor atención y centrarse en que la 

gente perciba la importancia de las lechuzas de los 

campanarios en el control de la población de 

roedores. No se deben temerlas, sino protegerlas. 

El Raptor Club Indonesia con el proyecto Barn Owl 

espera ser la principal fuente de información 

sobre las lechuzas de los campanarios como 

agente natural de control de plagas. Siempre 

recibimos a los demás si quieren aprender acerca 

de esto y esperamos que la aplicación del 

proyecto Barn Owl ocurra en todo el país, ya que 

es mucho más barato y natural que el uso de 

veneno, que no sólo matará a los roedores, sino 

también a otros animales salvajes. Esperamos que 

el gobierno siempre nos ayude a alcanzar 

nuestros objetivos en el futuro.  

RAPTOR CLUB INDONESIA 
Jl. Kaliurang KM. 5 Gg. Pangkur 
No. 2 
Yogyakarta, Indonesia 
Contact Person: Bobby 
Suhartanto 

E-mail: bobby.suhartanto@windowslive.com 
Mobile: +6285641981797  

mailto:bobby.suhartanto@windowslive.com
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A chegada da Verbena 
Ano pasado entrei em contato com o Carlos Leão, 

proprietário do criatório CEREFALCO, em 

Uberlância-MG, e reservei um filhote de corujão 

orelhudo (Bubo virginianus). Como ele não 

permite a escolha do sexo para esta espécie, foi 

na sorte, e após o exame de sexagem feito 

recentemente descobri que é uma fêmea! No dia 

2 de setembro de 2017 as 2 da manhã, eu e meu 

amigo Dennys fomos em uma road trip de Belo 

Horizonte até Patrocínio buscar a Verbena. 

Chegando no criatório conheci pessoalmente o 

Carlos Leão e sua esposa, e já me trouxeram o 

meu filhote de Corujão orelhudo. Fiquei admirada 

como o filhote já estava manso e aceitando 

carinhos, uma experiência muito diferente de 

quando recebi a Sophia!  

O Carlos Leão me passou muitas informações 

sobre a espécie, os principais cuidados nos 

primeiros dias, e foi muito esclarecedor. Depois 

conheci toda a sua família e pude tirar fotos com 

um urubu rei (Sarcoramphus papa) no punho, 

uma experiência fantástica!  

Fomos todos almoçar e confraternizar um pouco 

antes da viagem de volta, que apesar de longa foi 

muito tranquila, Verbena dormiu a maior parte do 

tempo no banco de trás do carro. Chegando em 

casa foi uma festa, e a pesei e alimentei pela 

primeira vez com codorna. 

Hoje Verbena já está com aproximadamente 80 

dias e já pesa 1,200 quilos. É uma coruja muito 

tranquila, aceita toque e gosta de companhia e 

passeios na luva. Ainda não iniciei o seu 

treinamento, mas em breve vocês poderão 

acompanhar tudo nas páginas @diariodefalcoaria, 

@corujandoporai e no canal no youtube do Diário 

de Falcoaria. 
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The arrival of Verbena 
Last year I got in touch with Carlos Leão, owner of  

CEREFALCO breeding center in Uberlância-MG and 

I bought a young great horned owl (Bubo 

virginianus). As he does not allow us to choose 

the sex for this species, it was a surprise! After the 

dna exam which I´ve done recently I discovered 

it´s a female!  On September 2nd, 2017, at 2am, I 

and my friend Dennys went on a road trip from 

Belo Horizonte to Patrocínio to get Verbena. 

When I arrived at the breeding center I personally 

met Carlos Leão and his wife, and they brought 

me my great horned owlet. I was amazed that the 

owlet was already tame and accepting being 

touched, a very different experience from when I 

received Sophia! 

Carlos Leão gave me a lot of information about 

the species, the main care in the first days, and it 

was very enlightening. Then I met all of his family 

and I was able to take pictures with a king vulture 

(Sarcoramphus papa) in the fist, a fantastic 

experience! 

We all had lunch together and had some fun 

before going back home, which although it was a 

long trip was very calm, Verbena slept most of the 

time in the backseat of the car. Arriving home was 

very fun, I weighed her and fed her for the first 

time with quail. 

Today Verbena is already with approximately 80 

days and already weighs 1,200 kilos. She is a very 

quiet owl, accepts touch and likes company and 

rides on the glove. I have not started her training 

yet, but soon you will be able to follow everything 

on the pages @diariodefalcoaria, 

@corujandoporai and in the youtube channel of  

Diário de Falcoaria  

La llegada de Verbena 
El año pasado entré en contacto con Carlos Leão, 

propietario del centro de cría CEREFALCO, en 

Uberlândia -MG y reservé un búho cornudo joven 

(Bubo virginianus). Como él no permite la elección 

del sexo para esta especie, fue una sorpresa! 

¡Después del 

examen de DNA 

descubrí que es una 

hembra! El 2 de 

septiembre de 2017 

a las 2 de la mañana, 

yo y mi amigo 

Dennys fuimos en 

un viaje en coche 

desde Belo Horizonte hasta Patrocinio para buscar 

Verbena.  

Al llegar al centro de cría conocí personalmente a 

Carlos Leão y su esposa, y ya me trajeron mi búho. 

Me quedé admirada como el búho ya estaba 

manso y aceptando cariños, una experiencia muy 

diferente de cuando recibí a Sophia! 

Carlos Leão me pasó muchas informaciones sobre 

la especie, los principales cuidados en los 

primeros días, y fue muy esclarecedor. Después 

conocí a toda su familia y pude tomar fotos con 

un zopilote rey (Sarcoramphus papa) en el guante, 

una experiencia fantástica! 

Fuimos todos almorzar y confraternizar un poco 

antes del viaje de vuelta, que a pesar de largo fue 

muy tranquilo, Verbena durmió la mayor parte del 

tiempo en el asiento trasero del coche. Llegando a 

casa fue una fiesta, la pese y alimente por primera 

vez con codorniz. 

Hoy Verbena ya tiene unos 80 días y ya pesa 1,200 

kilos. Es un búho muy tranquilo, acepta toque y le 

gusta la compañía y paseos en el guante. Todavía 

no inicié su entrenamiento, pero pronto ustedes 

podrán acompañar todo en las páginas 

@diariodefalcoaria, @corujandoporai y en el 

canal en el youtube del Diário de Falcoaria. 

 

  

https://www.youtube.com/diariodefalcoaria
https://www.youtube.com/diariodefalcoaria


Revista Corujando por aí –  2ª Edição – Novembro 2017 
 

35 

 

 

  



Revista Corujando por aí –  2ª Edição – Novembro 2017 
 

36 

 

 

  
Em 2015 eu encomendei um filhote macho de coruja de igreja no criatório Enfalco, e em fevereiro de 2016 a coruja 

chegou com aproximadamente 45 dias de vida e o batizei de Thot, em homenagem ao Deus escriba egípcio. Porém 

logo ficou visível pelo peso e coloração que era uma fêmea e não um macho, por isso a coruja passou a se chamar 

Sophia. Logo eu já encomendei outro filhote de coruja no mesmo criatório, desta vez realmente um macho para 

chamar Thot, e no dia 24/05/2017 finalmente o Thot chegou, com aproximadamente 31 dias de vida. Fiz então slides 

com fotos para que vocês possam ver como é o desenvolvimento de um filhote de Tyto furcata macho.   

 

Desenvolvimento do Thot 
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Thot hoje convive super bem com a Sophia, ficam próximos um do outro e tem o hábito de arrumar a pena do outro 

quando estão soltos juntos. A diferença de tamanho é visível, ele pesa aproximadamente 100 gramas a menos do 

que ela. Com a Verbena (Bubo virginanus) o Thot fica tranquilo e curioso, mas não permito uma maior aproximação 

deles . 

 

Se você é estudante de Biologia ou veterinária e quer usar este material em um trabalho acadêmico, entre 

em contato pelo e-mail corujandoporaiea@gmail.com para receber a autorização de uso de imagem e os 

slides completos. 

 

mailto:corujandoporaiea@gmail.com
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Criatórios legalizados 
Quem quer comprar uma coruja legalizada, 

anilhada e com todos os documentos necessários 

tem agora três opções de criatórios que enviam 

os filhotes para todo o Brasil, os tradicionais 

Enfalco (Uberlândia-MG) e Cerefalco (Patrocínio-

MG) e o mais recente Paradijs Vogel (Teixeira 

Soares- PR). 

CEREFALCO  

Proprietário: Carlos Leão 

Espécie de coruja 
comercializada: 
 Corujão orelhudo 
 (Bubo virginianus) 
 

Contato: 
RUA 54 NUMERO 374 , B. Manoel Nunes 
Patrocínio – MG 
(34) 3832-4188  
(34) 8887-4188 (whatsapp) 
http://cerefalco.wixsite.com/cerefalco 
https://www.facebook.com/CEREFALCOCARLOSLEAO/ 

PARADIJS VOGEL 
 

Proprietários:  
André e Renata 
Schuarts 
 

Espécies de corujas comercializadas: 
Coruja de igreja (Tyto furcata), Coruja buraqueira 
(Athene cunicularia), coruja orelhuda  (Asio 
clamator), murucututu de barriga amarela  
(Pulsatrix koeniswaldiana), mocho diabo (Asio 
stygius) e corujinha do mato (Megascops choliba) 
 

Contato:  
(42) 99829-2735 (whatsapp) 
(43) 9910-5189 (whatsapp) 
Teixeira Soares - Paraná 
 
andreschuarts@gmail.com 
https://www.facebook.com/ParadijsVogel-
291449834527951/ 

 

ENFALCO 
Proprietário: Ronivon Viana 
 

Espécies de corujas 
comercializadas: 
 Coruja de igreja (Tyto furcata), 

Corujão orelhudo (Bubo virginianus) e Coruja 
buraqueira (Athene cunicularia). 

Contato: 
(34) 9300-8718 (whatsapp) 
Uberlândia – MG 
enfalco@yahoo.com.br 
 
 

 

  

http://cerefalco.wixsite.com/cerefalco
http://cerefalco.wixsite.com/cerefalco
https://www.facebook.com/CEREFALCOCARLOSLEAO/
https://www.facebook.com/CEREFALCOCARLOSLEAO/
mailto:andreschuarts@gmail.com
https://www.facebook.com/ParadijsVogel-291449834527951/
https://www.facebook.com/ParadijsVogel-291449834527951/
mailto:enfalco@yahoo.com.br
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Preparando a 
chegada da coruja 
 

O passo a passo para se ter uma coruja é: 

* Estudar as técnicas de treinamento da falcoaria. 
* Estudar sobre as espécies de corujas disponíveis 
para venda. 
* Fazer cursos de manejo. 
* Comprar todo o equipamento necessário. 
* Arrumar fornecedores de alimentos de 
confiança ou começar a criar roedores. 
* Compra da coruja. 
 

Equipamentos básicos necessários para 
manter uma coruja 

 
* Poleiro em arco e recinto se possível. 
* Um freezer para congelar a comida de sua ave. 
* Uma luva de falcoaria 
* Uma caixa de transporte  
* Jesses  (correias) e braceletes (tarseiras) 
* Destorcedores de tamanho adequado 
* Leash  (trela) 
* Isca (lure) para treinamento 
* Astroturf ou grama artificial 
* Balança 
* Apito 
* Fiador  
 
 

Bibliografia recomendada: 

Understanding owls – Jemima Parry Jones 
Falconry – Jemima Parry Jones 
Training birds of prey – Jemima Parry Jones 
Understanding the bird of prey – Nick Fox 
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Preparing for the 
owl´s arrival 

The step by step to have an owl is: 

* Study falconry training techniques. 

 * Study on the species of owls available for sale 

 * Take owl manning courses 

* Purchase all necessary equipment 

 * Arrange reliable food suppliers or start breeding 

rodents. 

* Buy the owl 

 

Basic equipment required to maintain an 

owl 

* A bow perch and an aviary (if possible) 
* A freezer to freeze the bird food 
* A falconry glove 
* A transportation box 
* Jesses and anklets 
* Adequate size swivels 
* Leash  
* Lure for training 
* Astroturf  
* Whistle 
* Scale 
* Creance  
 
 

Recommended reading: 

Understanding owls – Jemima Parry Jones 
Falconry – Jemima Parry Jones 
Training birds of prey – Jemima Parry Jones 
Understanding the bird of prey – Nick Fox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparativos para la 
llegada de la lechuza 

El Paso a paso para tener un 
búho/lechuza es: 

 
* Estudiar las técnicas de entrenamiento de la 
cetrería. 
* Estudiar sobre las especies de búhos disponibles 
para la venta. 
* Hacer cursos de manejo de lechuzas/búhos. 
* Comprar todos los equipos necesarios. 
* Encontrar proveedores de alimentos fiables o 
empezar la creación del alimento de su futura 
lechuza.  
* Comprar el búho/lechuza. 
 

Equipo básico necesario para mantener 
un búho/lechuza 

 
Una percha en arco y un recinto (si posible) 
Un congelador para congelar su comida  
Un guante/lua de cetrería 
Una caja de transporte 
Pihuelas, polaina, tornillos y lonja 
Señuelo para entrenamiento 
Césped sintético/ Astroturf  
Silbato 
Balanza 
Creance 
 

Lecturas recomendadas: 

Understanding owls – Jemima Parry Jones 
Falconry – Jemima Parry Jones 
Training birds of prey – Jemima Parry Jones 
Understanding the bird of prey – Nick Fox 
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Entrevista André  
Schuarts –  do criatório 

Paradijs  Vogel   
 

André Harms Schuarts nasceu e cresceu em 

Curitiba no paraná, cursou zootecnia na UFPR, é 

casado com a bióloga Renata Schuarts, e são 

hoje os proprietários do Criatório Paradijs Vogel 

que comercializa diversas espécies de aves 

exóticas e silvestres. . 

Descendente de Holandeses, Harms Schuarts 

nasceu e cresceu em Curitiba, porém sempre 

esteve em contato com o interior, já que seus pais 

e familiares tinham propriedades no campo onde 

ele passava suas férias escolares.  

Seu avô tinha uma fazenda de gado leiteiro, 

granjas de frango, e se dedicava também à 

suinocultura. Sua mãe conta que aos cinco anos, 

ao visitar o seu avô, ele ficava horas e horas 

observando as aves na granja e também nos 

jardins da fazenda. Sua paixão pelas aves só 

aumentava com o tempo, e no seu aniversário 

ninguém tinha dúvidas sobre o presente que ele 

mais desejava: Pássaros! 

Aos 13 anos de idade ele começou a criar faisões, 

alguns psitacídeos e outras aves. Quando chegou 

a época de escolher em qual área atuar, a tradição 

e a insistência de sua esposa quase o fizeram abrir 

uma leiteria, uma atividade muito popular nas 

colônias holandesas, sendo praticada inclusive por 

muitos dos seus familiares e amigos. Porém ele 

não se sentia realmente realizado nesta atividade, 

seu sonho era trabalhar com as aves. Decidido em 

mudar sua vida ele levou sua esposa para 

conhecer alguns criatórios comerciais, e assim 

eles se mudaram para Teixeira Soares e abriram o 

Criatório Paradijs Vogel.  Inicialmente os faisões 

foram as aves escolhidas para iniciar o criatório, e 

mais tarde vieram as outras espécies. 

Conte um pouco da história do seu criatório. 

Qual a maior dificuldade em administrar um 

criatório comercial? 

Desde a adolescência sempre tive o sonho de ter 

um criadouro licenciado para criar aves, sempre 

criei algumas espécies em casa e outras maiores 

no interior, com o tempo o plantel foi 

aumentando e o numero de espécies também, até 

que em 2015 resolvemos licenciar um criadouro 

comercial.  

Inicialmente o objetivo era criar faisões, e 

aumentar o plantel dessas aves. Com o fato da 

regulamentação dos empreendimentos de fauna 

terem passado do IBAMA para o órgão ambiental 

estadual de cada estado, e de que no final de 

2015 o Paraná ter regulamentado a operação 

desses empreendimentos dentro do estado, 

abriu-se a possibilidade de criar aves também da 

fauna silvestre (até então o IBAMA tinha 

suspendido a emissão de licenças para novos 

empreendimentos). Quando enviamos o pedido 

de autorização de manejo para o IAP, incluímos 

diversas espécies de aves. As primeiras matrizes 

vieram de outros criadouros comerciais, de 

permuta com zoológicos, e de destinações dos 

órgãos ambientais de aves que não poderiam 

voltar para natureza.  No caso das corujas 

algumas tem sequelas de acidentes, em geral por 

apresentarem capacidade limitada de voo.  

Muitos criadores falam que a grande dificuldade 

está nos órgãos ambientais, com muitas críticas a 

eles, eu particularmente não vejo desta forma, a 

equipe do departamento de fauna do Instituto 

Ambiental do Paraná tem feito um trabalho muito 
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bom, rápido e eficiente. Sempre que tive alguma 

duvida com relação a algum aspecto burocrático 

ou precisei de um determinado documento, 

foram muito atenciosos e rápidos em me auxiliar.  

Quanto à administração, existem dificuldades, 

mas que são facilmente superadas quando a 

pessoa realmente gosta e está disposta ao 

trabalho. É uma atividade que exige uma grande 

dedicação, é necessário estar presente todos os 

dias no criadouro, não é possível se ausentar 

muito mais de um dia. Quando me casei nem 

pude tirar alguns dias de Lua de mel!  

Diria talvez que a maior dificuldade de administrar 

um criatório é você pensar em todos os detalhes, 

com tantas espécies diferentes você tem que 

estar sempre atento a vários fatores: ter um 

controle de estoque de ração, frutas e remédios; 

providenciar sempre poleiros novos; observar os 

casais de cada espécie de aves e analisar seu 

comportamento individual; formular dietas 

diferentes para cada época do ano para todas as 

espécies criadas; tentar entender o que deu 

errado na temporada reprodutiva anterior e 

resolver os possíveis problemas, esses são só 

alguns exemplos bem simples de coisas diárias, 

fora os imprevistos. 

Qual a maior dificuldade em reproduzir aves em 

cativeiro?

 

Eu acredito que é saber o manejo adequado para 

cada espécie, uma vez dominada a técnica tudo 

fica mais fácil. Mas mesmo assim nem tudo é 

previsível, para muitas espécies silvestres ou 

exóticas as informações sobre cada uma delas são 

escassas, e o que funciona para um colega não 

necessariamente vai funcionar igual se for 

repetido no seu criadouro. 

Você precisa conhecer as necessidades de cada 

espécie criada, e conhecer também as suas aves 

como indivíduo. Ter uma noção do 

comportamento geral delas em vida livre muitas 

vezes pode nortear decisões acertadas, 

permitindo que nós consigamos suprir 

determinadas necessidades. Mas uma coisa é 

certa, quem entra nesse ramo só por dinheiro não 

vai pra frente, você precisa gostar, gostar e se 

dedicar muito, porque o retorno financeiro é 

demorado, não é fácil como pode parecer. 

Quais são as espécies comercializadas hoje e qual 

é a mais exótica? 

As espécies que comercializo hoje são faisões, 

marrecos, pavões, 

papagaios, arara 

Canindé (Ara 

ararauna), Maracanã 

verdadeiro (Ara 

maracana) , 

maracanã nobre (Ara 

nobilis), maracanã de 

colar (Primolius auricollis) e corujas. 

A mais exótica acho que seria a murucututu 

(Pulsatrix perspicillata)  e a gralha azul 

(Cyanocorax caeruleus), apesar de ainda não 

termos disponibilizado filhotes para venda. 

Também temos o faisão cheer (Catreus wallichii) 

que chegou a ser extinto na natureza, mas com 

um trabalho importante de reprodução em 

cativeiro e posterior reintrodução na natureza, a 

sua população selvagem está sendo recuperada, 

assim como no caso dos faisões Edwards (Lophura 

Edwardsi), recentemente declarados extintos na 

natureza. 
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Porque você decidiu reproduzir aves de rapina? E 

porque escolheu reproduzir tantas espécies de 

corujas?   

Quando fizemos o projeto do criadouro com o 

biólogo Luis Roberto 

Francisco, que cuidou 

de toda a parte 

burocrática pedimos a 

autorização para duas 

espécies de corujas. Eu 

estava conversando 

com minha esposa 

sobre quais espécies 

incluir na lista de aves 

que pretendíamos criar, e ela me pediu para 

incluir as espécies de coruja que mais admirava: a 

coruja de igreja (Tyto furcata) e a coruja orelhuda 

(Asio clamator). 

Assim que chegaram as primeiras corujas, surgiu 

um interesse e amor sem igual por estas aves tão 

diferentes, e buscamos mais conhecimento sobre 

as espécies, seu manejo adequado, alimentação 

entre outros fatores, para podermos cria-las 

adequadamente. Logo depois solicitamos ao IAP a 

inclusão de novas espécies na nossa licença, nós 

queríamos o desafio de tentar reproduzir várias 

espécies de corujas em cativeiro, principalmente 

aquelas que não eram criadas em outros 

criadouros. 

Quais espécies de coruja você disponibiliza hoje? 

No momento apenas 

a coruja de igreja 

(Tyto furcata) está 

disponível para 

venda. 

Já possuo matrizes 

de coruja orelhuda 

(Asio clamator) , 

buraqueira (Athene 

cunicularia), 

murucututu de 

barriga amarela e mocho do diabo para 

comercializar os filhotes futuramente. Temos 

algumas outras espécies, mas que ainda precisam 

ser pareadas. 

 Como você cria os filhotes de corujas? São 

imprintadas? Com qual idade você as envia para 

o seu comprador? 

Nós incubamos os ovos em incubadoras artificiais, 

e criamos os filhotes manualmente, imprintando 

os filhotes para que eles fiquem mansos.  Nós 

enviamos para seus compradores em media entre 

35 a 40 dias, mas já teve cliente que preferiu 

retirar a ave adulta. 

Quais são seus planos para o futuro? 

Hoje ainda temos muita coisa que queremos 

estruturar melhor no criadouro. Mas nesse 

momento estamos focados nas corujas, e tentar 

reproduzir as espécies que os outros criatórios 

não tiveram interesse. Tanto eu como minha 

esposa somos descendentes de holandeses que 

emigraram para o Brasil e tinham como princípios 

produzir com qualidade e honestidade.  E isso 

também é o que nós queremos passar para os 

nossos clientes. 
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Interview André 
Schuarts –  from Paradijs  

Vogel breeding center  

André Harms Schuarts was born and raised in 

Curitiba in the state of Paraná, he studied 

zootechnics at UFPR, and is married to the 

biologist Renata Schuarts. They are now owners 

of the breeding center Paradijs Vogel, which sells 

several species of exotic and wild birds.  

A descendant of Dutch, Harms Schuarts was born 

and raised in Curitiba, but he was always in touch 

with the countryside, since his parents and family 

had properties in the countryside where he used 

to spend his school holidays. 

His grandfather had a dairy farm, raised chicken 

and pigs. His mother tells him that when he was 

five years old, while visiting his grandfather, he 

would spend hours and hours watching the birds 

on the aviary and also in the gardens. His passion 

for birds only increased with time, and on his 

birthday no one had any doubts about the gift he 

most wanted: Birds! 

At the age of 13 he began to breed pheasants, 

some parrots and other birds. When he was old 

enough to choose a future career, the tradition 

and insistence of his wife almost made him open a 

dairy, a very popular activity in the Dutch colonies 

in Brazil, an activity practiced by many of his 

family and friends. But he did not really feel 

fulfilled in this activity, his dream was to work 

with birds. He was decided to change his life, so 

he took his wife to visit some commercial 

breeding centers, and so they moved to Teixeira 

Soares and opened the breeding center Paradijs 

Vogel. Initially the pheasants were the birds 

chosen to start breeding, and later came the other 

species. 

Tell us a little about the history of your breeding 

center. What is the most difficult part in the 

administration of a commercial breeding center? 

Since I was a teenager, I´ve always dreamed of 

having a licensed breeding center to breed birds, 

I´ve always bred some species at home and some 

larger ones in the countryside, over time the 

number of birds increased and the number of 

species too, and then in 2015 we decided to 

license a commercial breeding center. 

Initially the goal was to breed pheasants, and 

increase our number of these birds. With the 

regulation of wildlife projects going from IBAMA 

to the environmental agency of each state, and 

that by the end of 2015 Paraná regulated the 

operation of these enterprises within the state, 

the possibility of breading wild birds has also been 

opened (so far IBAMA had suspended the 

issuance of licenses for new ventures). When we 

submitted the application for management 

authorization to the IAP, we included several 

species of birds. The first couples came from other 

commercial breeding centers, from swapping with 

zoos, and from the environmental agencies that 

sent us birds that could not return to nature. In 

the case of owls, some have sequelae of 

accidents, usually because they have limited flight 

capacity.  

Many breeders say that the great difficulty is in 

the environmental agencies, and criticize them a 

lot, I do not particularly see in this way, the Fauna 

department team of the Environmental Institute 

of Paraná has been doing a very good job, fast and 
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efficient. Whenever I had any doubts about some 

bureaucratic aspect or needed a particular 

document, they were very attentive and quick to 

help me.  

As for administration, there are difficulties, but 

they are easily overcome when the person really 

likes and is willing to work. It is an activity that 

requires great dedication, it is necessary to be 

present every day in the breeding center, it is not 

possible to be absent much more than a day. 

When I got married I could not take a few days of 

honeymoon! 

Perhaps you would say that the greatest difficulty 

in running a breeding center is to think of all the 

details; with so many different species you have 

to be always aware of several factors: having a 

control of feed stock, fruits and medicines; always 

provide new perches; observe the pairs of each 

bird species and analyze their individual behavior; 

formulate different diets for each season of the 

year for all species raised; try to understand what 

went wrong in the previous breeding season and 

solve the possible problems, these are just a few 

simple examples of everyday things, apart from 

the unforeseen. 

What is the greatest difficulty in breeding birds in 

captivity? 

I believe it is knowing the proper manning for 

each species, once the technique is mastered 

everything becomes easier. But even so, not 

everything is predictable, for many wild or exotic 

species the information on each of them is scarce, 

and what works for a colleague will not 

necessarily work the same if it is repeated in your 

breeding place. 

You need to know the needs of each species 

raised, and also know your birds as individuals. 

Having a sense of their general behavior in free 

life can often guide making decisions, allowing us 

to be able to meet certain needs. But one thing is 

certain, whoever enters this business just for the 

money does not go forward, you have to like it, 

love it and dedicate a lot, because it takes a long 

time to have profit, and it is not easy as it may 

seem. 

 What species are sold today and which is the 

most exotic? 

The species I commercialize today are pheasants, 

mallards, peacocks, parrots, blue and yellow 

macaws (Ara ararauna) , Blue-winged macaw (Ara 

maracana), red shouldered macaw (Ara nobilis), 

golden colored macaw (Primolius auricollis) and 

owls.  

The most exotic I think would be the Spectacled 

owl (Pulsatrix perspicillata)  and the Azure jay 

(Cyanocorax caeruleus), although we have not 

started selling them. We also have the cheer 

pheasant (Catreus wallichii) that has become 

extinct in nature, but with important breeding 

work in captivity and subsequent reintroduction 

into nature, its wild population is being recovered, 

as is the case of the recently extinct Edwards 

pheasants (Lophura Edwardsi) in the wild. 
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Why did you decide to reproduce birds of prey? 

And why did you choose to breed so many 

species of owls? 

When we made the breeding center project with 

the biologist Luis Roberto Francisco, who took 

care of all the 

bureaucratic part 

of it, we asked for 

the breeding 

authorization for 

two species of 

owls. I was talking 

to my wife about 

which species to include in the list of birds we 

intended to breed, and she asked me to include 

the owl species she most admired: the barn owl 

(Tyto furcata) and the striped owl (Asio clamator).  

As soon as the first owls arrived, they increased 

our interest and love by these very different birds, 

and we searched for more knowledge about the 

species, their proper manning, feeding among 

other factors, so we could breed them properly. 

Soon after we asked the IAP to include new 

species in our permit, we wanted the challenge of 

trying to reproduce several species of owls in 

captivity, especially those that were not bred in 

other breeding centers. 

 What species of owl do you offer today? 

At the moment only the barn owl (Tyto furcata) is 

available for sale. 

I already own couples of striped owl (Asio 

clamator), burrowing owl (Athene cunicularia), 

Tawny-browed owl (Pulsatrix koeniswaldiana) and 

Stygian owl (Asio stygius) to sell the owlets in the 

future. We have some other species, but they still 

have to be paired.  

 How do you raise the owls? Are they imprinted? 

At what age do you send them to the buyer? 

We incubate the eggs in artificial incubators, and 

raise the owlets manually, imprinting the owltes 

so they are tame. We send them to our buyers on 

average between 35 to 40 days, but we have 

already had a customer who preferred to take an 

adult bird. 

 What are your plans for the future? 

Today we still have a lot that we want to structure 

better in the breeding place. But at this point we 

are focused on the owls, and trying to reproduce 

the species that the other breeding centers 

haven´t had interest. Both I and my wife are 

descendants of Dutch who emigrated to Brazil and 

had as principles to produce with quality and 

honesty. And that's also what we want to pass on 

to our customers. 

Entrevista a André 
Schuarts del  Creatorio 

Paradijs  Vogel  

André Harms Schuarts nació y creció en Curitiba 

en Paraná, estudió zootecnia en UFPR, es casado 

con la bióloga Renata Schuarts, y hoy son los 

propietarios del centro de cría  Paradijs Vogel 

que comercializa diversas especies de aves 

exóticas e silvestres.  

Descendientes de Holandeses, Harms Schuarts 

nació y creció en Curitiba, pero siempre estuvo en 

contacto con el interior, ya que sus padres y 

familiares tenían propiedades en el campo donde 

él pasaba sus vacaciones escolares. 

Su abuelo tenía una granja de ganado lechero, 

granjas de pollo, y se dedicaba también a la 

creación de puercos. Su madre cuenta que a los 

cinco años, al visitar a su abuelo, se quedaba 

horas y horas observando las aves en la granja y 

también en los jardines de la hacienda. Su pasión 

por las aves sólo aumentaba con el tiempo, y en 
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su cumpleaños nadie tenía dudas sobre el regalo 

que él más deseaba: ¡Pájaros! 

A los 13 años de edad comenzó a crear faisanes, 

algunos psitácidos y otras aves. Cuando llegó la 

época de elegir en qué área actuaría, la tradición y 

la insistencia de su esposa casi lo hicieron abrir 

una lechería, una actividad muy popular en las 

colonias holandesas en Brasil, siendo practicada 

incluso por muchos de sus familiares y amigos. 

Pero él no se sentía realmente realizado en esta 

actividad, su sueño era trabajar con las aves. 

Decidido en cambiar su vida él llevó a su esposa a 

conocer algunos centros de cría comerciales, y así 

ellos se trasladaron a la ciudad de Teixeira Soares 

y abrieron el centro de cría Paradijs Vogel. 

Inicialmente los faisanes fueron las aves elegidas 

para iniciar el criadero, y más tarde vinieron las 

otras especies.  

Cuente un poco de la historia de su centro. ¿Cuál 

es la mayor dificultad en administrar un centro 

de cría comercial? 

Desde la adolescencia siempre tuve el sueño de 

tener un criadero licenciado para criar aves, 

siempre creé algunas especies en casa y otras más 

grandes en el interior, con el tiempo el plantel fue 

aumentando y el número de especies también, 

hasta que en 2015 decidimos licenciar un criadero 

comercial. 

Inicialmente el objetivo era crear faisanes, y 

aumentar el plantel de esas aves. Con el hecho de 

que la reglamentación de los emprendimientos de 

fauna hayan pasado del IBAMA al organismo 

ambiental estatal de cada estado, y de que a 

finales de 2015 Paraná haya regulado la operación 

de esos emprendimientos dentro del estado, se 

abrió la posibilidad de crear aves también de la 

fauna silvestre (hasta entonces el IBAMA había 

suspendido la emisión de licencias para nuevos 

emprendimientos). Cuando enviamos la solicitud 

de autorización de manejo para el IAP, incluimos 

diversas especies de aves. Las primeras matrices 

vinieron de otros criaderos comerciales, de 

permuta con zoológicos, y de destinaciones de los 

organismos ambientales de aves que no podrían 

volver a la naturaleza. En el caso de los búhos 

algunos tienen secuelas de accidentes, en general 

por presentar capacidad limitada de vuelo. 

 

Muchos creadores dicen que la gran dificultad 

está en los órganos ambientales, con muchas 

críticas a ellos, yo particularmente no veo de esta 

forma, el equipo del departamento de fauna del 

Instituto Ambiental del Paraná ha hecho un 

trabajo muy bueno, rápido y eficiente. Siempre 

que tuve alguna duda con respecto a algún 

aspecto burocrático o necesitaba un determinado 

documento, fueron muy atentos y rápidos en 

ayudarme. 

En cuanto a la administración, hay dificultades, 

pero que son fácilmente superadas cuando a la 

persona realmente le gusta el trabajo y está 

dispuesta a él. Es una actividad que exige una gran 

dedicación, es necesario estar presente todos los 

días en el criadero, no es posible ausentarse 

mucho más de un día. Cuando me casé ni pude 

tomar unos días de Luna de miel.   

Diría quizá que la mayor dificultad de administrar 

un centro es pensar en todos los detalles, con 

tantas especies diferentes usted tiene que estar 

siempre atento a varios factores: tener un control 

de stock de ración, frutas y medicinas; siempre 

disponer de perchas nuevas; observar las parejas 

de cada especie de aves y analizar su 

comportamiento individual; formular diferentes 
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dietas para cada época del año para todas las 

especies creadas; tratar de entender lo que salió 

mal en la temporada reproductiva anterior y 

resolver los posibles problemas, estos son sólo 

algunos ejemplos muy simples de cosas diarias, 

sin contar con los imprevistos. 

 ¿Cuál es la mayor dificultad para reproducir aves 

en cautiverio?  

 

Creo que es saber el manejo adecuado para cada 

especie, una vez dominada la técnica todo se hace 

más fácil. Pero aun así no todo es previsible, para 

muchas especies silvestres o exóticas las 

informaciones sobre cada una de ellas son 

escasas, y lo que funciona para un compañero no 

necesariamente va a funcionar igual si se repite en 

su criadero. 

Usted necesita conocer las necesidades de cada 

especie creada, y conocer también sus aves como 

individuo. Tener una noción del comportamiento 

general de ellas en vida libre muchas veces puede 

guiar decisiones acertadas, permitiendo que 

consigamos suplir ciertas necesidades. Pero una 

cosa es cierta, quien entra en ese trabajo sólo por 

dinero no va adelante, usted necesita gustar, 

gustar mismo y dedicarse mucho, porque el 

retorno financiero tarda mucho, no es fácil como 

puede parecer. 

 

 

¿Cuáles son las especies comercializadas hoy y 

cuál es la más exótica? 

Las especies que comercializamos hoy son 

faisanes, marruecos, pavos, loros, Guacamayo 

azulamarillo (Ara ararauna), Maracaná cara 

afeitada (Ara maracana), guacamayo noble (Ara 

nobilis), maracaná de cuello dorado (Primolius 

auricollis) y búhos. 

La más exótica creo que sería el lechuzón de 

anteojos (Pulsatrix perspicillata)   y la urraca azul 

(Cyanocorax caeruleus), aunque todavía no 

disponemos de jóvenes para la venta. También 

tenemos el faisán chir (Catreus wallichii) que llegó 

a ser extinto en la naturaleza, pero con un trabajo 

importante de reproducción en cautiverio y 

posterior reintroducción en la naturaleza, su 

población salvaje está siendo recuperada, así 

como en el caso de los faisanes Edwards (Lophura 

Edwardsi), recientemente declarados extinguidos 

en la naturaleza. 

 ¿Por qué decidió reproducir aves de presa? ¿Y 

por qué eligió reproducir tantas especies de 

búhos?  

Cuando hicimos el 

proyecto del criadero 

con el biólogo Luis 

Roberto Francisco, 

que cuidó de toda la 

parte burocrática, 

pedimos la 

autorización para dos 

especies de búhos. Yo 

estaba hablando con 

mi esposa sobre qué especies incluir en la lista de 

aves que pretendíamos crear, y ella me pidió para 

incluir las especies de búho que más admiraba: la 

lechuza de los campanários (Tyto furcata) y el 

lechuzón orelludo (Asio clamator). 

En cuanto llegaron los primeros búhos, surgió un 

interés y amor sin igual por estas aves tan 

diferentes, y buscamos más conocimiento sobre 

las especies, su manejo adecuado, alimentación 
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entre otros factores, para poder crearlos 

adecuadamente. Luego le solicitamos al IAP la 

inclusión de nuevas especies en nuestra licencia, 

nosotros queríamos el desafío de intentar 

reproducir varias especies de búhos en cautiverio, 

principalmente aquellas que no eran criadas en 

otros criaderos. 

 

¿Cuáles son las especies de búhos disponibles 

hoy? 

En el momento apenas la lechuza de los 

campanários (Tyto furcata) está disponible para la 

venta. Ya poseo matrices de Lechuzón orejudo 

(Asio clamator), Mochuelo de madriguera (Athene 

cunicularia), Lechuzón acollorado chico (Pulsatrix 

koeniswaldiana) y Lechuzón negruzco (Asio 

stygius) para comercializar sus crías en el futuro. 

Tenemos algunas otras especies, pero que todavía 

necesitan ser pareadas. 

¿Cómo envías las crías de las lechuzas, son 

improntadas? ¿Con qué edad las envía a su 

comprador? 

Nosotros incubamos los huevos en incubadoras 

artificiales, y creamos las crías manualmente, las 

improntando para que ellas se amansen. Nosotros 

enviamos a sus compradores en promedio entre 

35 a 40 días, pero ya tuvo cliente que prefirió 

retirar el ave adulta. 

¿Cuáles son sus planes para el futuro?  

Hoy todavía 

tenemos mucho 

que queremos 

estructurar mejor 

en el criadero. 

Pero en ese 

momento 

estamos 

enfocados en los búhos, e intentar reproducir las 

especies que los otros centros de cría no tuvieron 

interés. Tanto yo como mi esposa somos 

descendientes de holandeses que emigraron a 

Brasil y tenían como principios producir con 

calidad y honestidad. Y eso también es lo que 

queremos pasar a nuestros clientes.   

 

  

  

 

 

 

 

 

André e Renata Schuarts 

(42) 99829-2735 (whatsapp) 

(43) 9910-5189 (whatsapp) 

andreschuarts@gmail.com 

https://www.facebook.com/ParadijsVogel-

291449834527951/ 

mailto:andreschuarts@gmail.com
https://www.facebook.com/ParadijsVogel-291449834527951/
https://www.facebook.com/ParadijsVogel-291449834527951/


Revista Corujando por aí –  2ª Edição – Novembro 2017 
 

56 

 

  



Revista Corujando por aí –  2ª Edição – Novembro 2017 
 

57 

 

Resenha de Mente Nocturna - Estudio del 
comportamento de las rapaces nocturnas 
em cautividad y guia especializada de 
adiestramiento. 
 

Autora: Anna Sanchez. 
Por: Kátia Boroni. 

 

“La noche se está muriendo, y con ella, mi 

seguridad...” 

É com muita sensibilidade e delicadeza que Anna 

Sanchez começa seu livro dedicado às aves de 

rapina noturnas, ou seja, as corujas. Poderosas 

donas da noite são por muitas vezes mal 

compreendidas por aqueles que as decidem 

treinar e voar. Chamadas por muitos de burras, 

teimosas, ou até mesmo classificadas como 

impossíveis de treinamento, Ana descontrói tudo 

o que você imagina que sabe sobre essas criaturas 

formidáveis.  

Ao contrário das abordagens com as quais tive 

contato em três anos dedicados ao jornalismo 

especializado em aves de rapina, inúmeras 

leituras, resenhas e entrevistas, inclusive com 

falcoeiros que tem experiência com corujas, Anna 

Sanchez vai além de tudo o que já li. Uma 

falcoeira que antes partilhava do senso comum 

(extremamente negativo) que se tem das corujas 

em termos de treinamento,  após se deparar com 

uma coruja bufo-real cujos olhos estavam mortos 

e sem brilho, decide resgatar a alma deste ser e a 

partir daí surge uma paixão que muda a sua vida e 

faz com que ela hoje se dedique exclusivamente 

às corujas.  

Seu livro começa com dois capítulos que podem 

ser classificados como, no mínimo, curiosos. Uma 

narrativa em primeira pessoa, cujo narrador é na 

verdade um macho de coruja bufo-real (Bubo 

bubo), a maior e mais poderosa das corujas 

europeias. Estes capítulos contam um pouco de 

sua vida, até um dia em que sua vida mudará 

totalmente e para sempre. 

Porém, como leitora rebelde, saltei estes dois 

capítulos e fui direto à parte prática, como 

imagino que muitos leitores fariam. E fiquei 

chocada com a capacidade de compreensão que 

Anna Sanchez tem das noturnas, como ela lê o 

comportamento das corujas e se comunica com 

elas de uma maneira que eu nunca havia visto 

antes. Ela recupera corujas que passaram por 

treinamentos equivocados, e inclusive faz o 

impensável, consegue treinar corujas criadas 

pelos pais, ou seja, selvagens, e as tornam 

desejosas do contato humano. Suas técnicas, que 

diferem um pouco das tradicionais técnicas 

utilizadas pela falcoaria, levam em consideração a 

inteligência das corujas, mas especialmente suas 

características únicas como seu temperamento e 

biologia. A autora aponta que o maior erro 

cometido no treinamento das corujas é treiná-las 

exatamente como se treinam aves de rapina 

diurnas, sendo que na verdade a redução de peso 

só as ensinam a nos odiar com o tempo:  

“Não quer dizer que não sinta fome, só 

quer dizer que seu instinto não se 

colocará em alarme em três ou quatro 

dias, e sim após algumas semanas, 

quando já terá aprendido a nos odiar.” 

(p.114) 

Ao terminar a leitura dos capítulos três a onze, 

voltei curiosa aos dois primeiros, para ler a 

narrativa do poderoso macho de bufo-real, e 

minha surpresa não poderia ser maior. Minha 

visão havia mudado radicalmente, ao ler o relato 
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desta coruja em sua vida cotidiana eu relacionava 

os fatos com as técnicas de treinamento que Ana 

sugere, eu lembrava de como ela explicava sobre 

a biologia das corujas, e eu fiquei surpresa. Mas 

quando a coruja em questão passa por uma 

reabilitação e é narrado o seu treinamento eu 

entrei em pânico, quase gritava, ”por favor, não 

faça isso!”. Eu já sabia que não ia funcionar o que 

ele estava fazendo, e ao mesmo tempo sentia a 

tristeza daquela coruja e me compadecia porque 

o homem que a treinava era bom e tinha 

excelentes intenções, só a queria ajudar, mas sem 

conhecimentos suficientes só a deixava cada vez 

pior. Fiquei presa aquela narrativa, sem conseguir 

tirar os olhos das páginas, lendo vorazmente para 

saber quando aquela coruja seria encaminhada a 

alguém que a treinaria adequadamente. E então 

esse dia chega, e essa coruja, que não 

sobreviveria mais em vida livre por conta de um 

ferimento sofrido por descarga elétrica, é 

encaminhada a um centro especializado e lá passa 

a ser treinada e tratada de acordo com suas 

particularidades de coruja. E no final, aquela 

coruja selvagem que odiava os seres humanos, 

termina  o seu relato com uma frase que me levou 

às lágrimas: 

“A noite está morrendo, e com ela 

minha segurança... Mas desta vez, eu 

tenho um aliado...” 

Anna Sanchez escreveu seu livro para outra 

realidade, cita espécies as quais não vivem no 

Brasil e tampouco são espécies disponíveis para 

compra nos criatórios legalizados. Ela ensina 

como caçar com corujas, ato que no Brasil é 

considerado crime ambiental. Então porque 

deveríamos ler o seu livro, visto que ela o escreve 

dentro da realidade Espanhola, onde a falcoaria 

como arte é permitida pela lei? E eu explico: 

porque ela ensina a compreender a mente das 

corujas, a compreender o seu comportamento 

diário, e como devemos agir em relação a elas. 

Acima de tudo ela nos faz amar cada vez mais as 

rainhas da noite, a admirá-las e ter a certeza de 

que sua inteligência só não é maior do que a sua 

importância no equilíbrio ecológico.  

Eu sempre defendo que “Nós só amamos o que 

conhecemos, e só protegemos o que amamos”, 

então quanto mais nós formos capazes de 

compreender estas aves magníficas, mais teremos 

a consciência da necessidade de protegê-las em 

habitat natural, de mudar nossos hábitos como 

abolir o uso de veneno de roedores, plantar mais 

árvores, passar adiante o que aprendemos sobre a 

importância que elas tem no controle biológico 

natural, desmistificar lendas que as veem como 

mau agouro, entre muitos outros pontos. 

Espero que ao terminarem de ler o livro de Anna 

Sanchez, independente do contato que tenham 

com as corujas, se tornem mais um aliado delas, 

seja durante o dia ou a noite. 

Review of the book Nocturnal 

mind:  Study of the behavior of 

nocturnal predators in captivity 

and specialized training guide.   
Author: Anna Sanchez. 

By: Kátia Boroni. 
 

"The night is dying, and with it my safety ..." 

It is with great sensitivity and delicacy that Anna 

Sanchez begins her book dedicated to the 

nocturnal birds of prey, in other words, the owls. 

Owls are powerful owners of the night, and are 

often misunderstood by those who decide to train 

and fly them. Called by many people as dumb, 
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stubborn, or even classified as impossible to train, 

Ana disrupts everything you imagine you know 

about these formidable creatures. 

Unlike the approaches I've been in touch to in 

three years dedicated to writing about birds of 

prey as a journalist, with numerous readings, 

reviews and interviews, including with falconers 

who have experience with owls, Ana Sanchez goes 

beyond everything I've ever read. A falconer who 

once shared the (extremely negative) common 

sense of the owls in terms of training, after 

meeting an Eurasian Eagle owl (Bubo bubo) whose 

eyes were dead and dull, decides to rescue the 

soul of this being and from there arises a passion 

that changes her life, and because of this now she 

dedicates herself exclusively to owls. 

Her book begins with two chapters that can be 

classified as, at the least, curious. A first-person 

narrative, whose narrator is actually a male 

Eurasian eagle owl (Bubo bubo), the largest and 

most powerful of the European owls. These 

chapters tell a little of its daily life, until one day 

when its life changes completely and forever. 

Nevertheless, as I´m a rebel reader, I skipped 

these two chapters and went straight to the 

practical part, as I imagine many readers would 

do, too. And I was shocked by Ana Sanchez's 

capacity of understanding the owls, how she 

reads the behavior of the owls and communicates 

with them in ways I have never seen before. She 

recovers owls that have gone through misguided 

training, and she even does the unthinkable, she 

can train owls raised by their parents, that is, wild 

ones, and make them desirous of human contact. 

Her techniques, that differ a little from the 

traditional techniques used by falconry, take into 

account the intelligence of owls, but especially 

their unique characteristics like their 

temperament and biology. She points out that the 

biggest mistake made in owls´ training is to train 

owls exactly as you train the diurnal birds of prey, 

and in fact that weight reduction only teach them 

to hate us over time: 

"It does not mean that it does not feel 

hungry, it only means that its instinct 

will not be put on alarm in three or 

four days, but after a few weeks, when 

it has already learned to hate us." 

(P.114) 

As I finished reading chapters three through 

eleven, I returned curiously to the first two ones, 

to read the narrative of the mighty eagle owl, and 

my surprise could not be greater. My vision had 

changed radically, as I read the narrative of this 

owl in his daily life I related the facts with the 

training techniques Ana suggests, I remembered 

how she explained about the biology of owls, and 

I was surprised. But when the owl in question 

goes through a rehabilitation process and it´s 

narrated its training I panicked, almost shouted 

"please do not do this!.” I already knew that it 

wouldn´t work what he was doing, and at the 

same time I felt the sadness of that owl, and I got 

sad because the man who was training it was a 

good one and had excellent intentions, he just 

wanted to help the owl, but without enough 

knowledge he only made the owl get worse and 

worse. I got stuck in that narrative, unable to take 

my eyes off the pages, reading voraciously to 

know when that owl would be taken to someone 

who would properly train it. And then that day 

arrives and this owl, that can´t be released again 

in nature due to a permanent injury caused by an 

electric discharge, is taken to a specialized center 

and there it is trained and treated according to its 

owl particularities. And in the end, that wild owl 

that hated humans, ends its story with a phrase 

that brought me to tears: 

"The night is dying, and with it my safety 

... But this time, I have an ally... " 

Anna Sanchez wrote her book for another reality, 

she refers to species that do not live in Brazil, nor 

are species available for purchase in legalized 

breeding centers. It teaches how to hunt with 

owls, an act that in Brazil is considered an 
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environmental crime. So why should we read her 

book, since she writes it within Spanish reality, 

where falconry as art is allowed by law? And I 

explain: Because she teaches us to understand the 

owls' mind, to understand their daily behavior and 

how we should act in relation to them. Above all, 

she makes us love the queens of the night more 

and more, to admire them and to realize that 

their intelligence is just not only greater than its 

importance in the ecological balance. 

I always say that "We only love what we know, 

and we only protect what we love," the more we 

are able to understand these magnificent birds, 

the more we will be aware of the need to protect 

them in natural habitat, to change our habits as to 

abolish the use of poison for rodents, plant more 

trees, pass on what we learn about their 

importance in natural fauna control, demystify 

urban legends that see them as a bad omen, 

among many other points. 

I hope that when you finish reading Anna 

Sanchez's book, regardless of your contact with 

owls, you become one more ally of them, either 

during the day or night. 

Reseña de Mente Nocturna - Estudio 

del comportamiento de las rapaces 

nocturnas en cautividad y guía 

especializada de adiestramiento. 
Autora: Ana Sanchéz. 

Por: Kátia Boroni. 
 

 

"La noche se está muriendo, y con ella, mi 

seguridad ..." 

Es con mucha sensibilidad y delicadeza que Ana 

Sánchez comienza su libro dedicado a las aves de 

rapiña nocturnas, o sea, a los búhos. Poderosas 

dueñas de la noche, a menudo mal comprendidas 

por aquellos que las deciden entrenar y volar. 

Llamadas por muchos de torpes, terquísimas, o 

incluso clasificadas como imposibles de 

entrenamiento, Anna disuelve  todo lo que usted 

imagina que sabe sobre esas criaturas 

formidables. 

A diferencia de los abordajes con los que he 

tenido contacto en tres años dedicados al 

periodismo especializado en cetrería, 

innumerables lecturas, reseñas y entrevistas, 

incluso con cetreros que tienen experiencia con 

búhos, Anna Sanchez va más allá de todo lo que 

ya he leído. Una cetrera que antes compartía el 

sentido común (extremadamente negativo) que 

se tiene de los búhos en términos de 

entrenamiento, ella después de encontrarse con 

un búho real (Bubo bubo) cuyos ojos estaban 

muertos y sin brillo, decide rescatar el alma de 

este ser, y a partir de ahí surge una pasión que 

cambia su vida y que hizo con que ella hoy se 

dedique exclusivamente a los búhos. 

Su libro comienza con dos capítulos que se 

pueden clasificar como, por lo menos, curiosos. 

Una narrativa en primera persona, cuyo narrador 

es en verdad un macho de búho real (Bubo bubo), 

el mayor y más poderoso de los búhos europeos. 

Estos capítulos cuentan un poco de su vida, hasta 

un día en que su vida cambia totalmente y para 

siempre. 

Pero, como lectora rebelde, salté estos dos 

capítulos y fui directo a la parte práctica, como me 

imagino que muchos lectores harían también. Y 

me sorprendió la capacidad de comprensión que 

Ana Sanchéz tiene de las nocturnas, como ella lee 

el comportamiento de los búhos y se comunica 

con ellos de una manera que nunca antes había 

visto. Ella recupera búhos que pasaron por 

entrenamientos equivocados, e incluso hace lo 

impensable, consigue entrenar búhos creados por 

los padres, o sea, salvajes, y los hacen deseosos 

por el contacto humano. Sus técnicas, que 

difieren un poco de las tradicionales técnicas 
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utilizadas por la cetrería, consideran la 

inteligencia de los búhos, pero especialmente sus 

características únicas como su temperamento y 

biología. Demuestra que el mayor error cometido 

es entrenar a los búhos exactamente como se 

entrenan las aves de presa diurnas, siendo que en 

realidad la reducción de peso sólo los enseñan a 

odiarnos con el tiempo: 

"No quiere decir que no siente hambre, 

sólo quiere decir que su instinto no se 

colocará en alarma en tres o cuatro 

días, sino después de unas semanas, 

cuando ya habrá aprendido a 

odiarnos." (P.114) 

Al terminar la lectura de los capítulos tres a once, 

volví curiosa a los dos primeros, para leer la 

narrativa del poderoso macho de búho real, y mi 

sorpresa no podría ser mayor. Mi visión había 

cambiado radicalmente, al leer el relato de este 

búho en su vida cotidiana yo relacionaba los 

hechos con las técnicas de entrenamiento que 

Ana sugiere, yo recordaba cómo ella explicaba la 

biología de los búhos, me sorprendí. Pero cuando 

el búho en cuestión pasa por un proceso de 

rehabilitación y se lo relata cómo es hecho yo me 

volví loca, casi gritaba “por favor, no haga eso!”. 

Yo ya sabía que lo que él hacía no funcionaría, y al 

mismo tiempo sentía la tristeza del búho y me 

compadecía porque el hombre que lo entrenaba 

era bueno y tenía excelentes intenciones, pero sin 

conocimientos suficientes sólo lo dejaba peor y 

peor. 

Me quedé presa aquella narrativa, sin conseguir 

sacar los ojos de las páginas, leyendo vorazmente 

para saber cuándo aquel búho sería encaminado a 

alguien que lo entrenaría adecuadamente. Y 

entonces ese día llega, y ese búho que no puede 

más sobrevivir en vida libre debida a una lesión 

permanente sufrida por descarga eléctrica es 

encaminado a un centro especializado, y allí pasa 

a ser entrenado y tratado de acuerdo con sus 

particularidades de búho. Y al final, aquel búho 

salvaje que odiaba a los seres humanos, termina 

su relato con una frase que me llevó a las 

lágrimas: 

"La noche se está muriendo, y con ella 

mi seguridad... Pero esta vez, tengo un 

aliado... " 

Anna Sanchez escribió su libro para otra realidad, 

cita especies a las que no viven en Brasil y 

tampoco son especies disponibles para compra en 

los centros de cría legalizados. Ella enseña cómo 

cazar con búhos, acto que en Brasil es 

considerado un crimen ambiental. ¿Entonces por 

qué deberíamos leer su libro, ya que ella lo 

escribe dentro de la realidad española, donde la 

cetrería como arte está permitida por la ley? Y yo 

explico: Porque ella enseña a comprender la 

mente de los búhos, a comprender su 

comportamiento diario y cómo debemos actuar 

en relación a ellos. Y lo más importante: ella nos 

hace amar cada vez más a las reinas de la noche, a 

admirarlas y tener la certeza de que su 

inteligencia sólo no es mayor que su importancia 

en el equilibrio ecológico. 

Yo siempre defiendo que "Sólo amamos lo que 

conocemos, y sólo protegemos lo que amamos", 

entonces cuanto más podamos comprender estas 

aves magníficas, más tendremos la conciencia de 

la necesidad de protegerlas en su hábitat natural, 

de cambiar nuestros hábitos como abolir el uso de 

veneno de roedores, plantar más árboles, pasar 

adelante lo que aprendemos sobre la importancia 

que tienen en el control biológico natural, 

desmitificar leyendas urbanas que las ven como 

mal agüero, entre muchos otros puntos. 

Espero que al terminar de leer el libro de Anna 

Sanchez, independientemente del contacto que 

tengan ustedes con los búhos, se vuelvan más un 

aliado de ellos, sea durante el día o la noche. 

 

 



Revista Corujando por aí –  2ª Edição – Novembro 2017 
 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MENTE NOCTURNA Estudio 
del comportamiento de las 
rapaces nocturnas en 
cautividad y guía especializada 
de adiestramiento 
 
Autora: Anna Sanchez 

España - Paperback, 193 Pgs 

Compre aqui – buy here 
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Entrevista Anna Sanchez – Autora 

do livro Mente Nocturna 

 

Anna Sanchez é a autora do livro Mente 

Nocturna e atualmente dirige o Centro de Estudo 

Natural'Mente, dedicado principalmente ao 

estudo do comportamento das aves de rapina 

noturnas (corujas). Em sua entrevista, ela nos diz 

como sua paixão pelas corujas surgiu, e como 

devemos interagir com elas. 

Anna Sanchez foi criada na Suíça, onde a falcoaria 

não era habitual. Quando criança, ela começou a 

interagir com aves de rapina selvagens, e ela 

passou horas com elas, tentando entender seu 

comportamento. Seu primeiro contato com a 

falcoaria foi quando ela estava de férias na 

Espanha, mas só quando eles se mudaram para a 

Espanha que ela começou a se dedicar seriamente 

à Falcoaria. Depois de uma longa jornada, hoje ela 

dirige o Centro de Estudo Natural'Mente, 

dedicado principalmente ao estudo do 

comportamento das aves de rapina noturnas. 

Como surgiu sua paixão pela falcoaria? Qual foi 

a sua primeira ave de rapina? 

A verdade é que nunca cheguei a me apaixonar 

pela falcoaria em si. Ao ter minhas primeiras aves, 

os falcões peneireiros (Falco tinnunculus), os quais 

tanto conhecia em estado selvagem, me encontrei 

em um dilema. Eu não suportava vê-los em 

cativeiro e era difícil para eu lidar com esse 

sentimento. Pensando bem e tendo uma ideia 

mais ampla deste mundo, entendi que essas aves, 

nascidas em cativeiro, sempre seriam cativas. A 

partir deste momento, meu objetivo era tornar a 

vida destas aves o mais confortável possível, pelo 

menos em minhas mãos. 

Por que, depois de um primeiro contato com uma 

coruja que não tinha mais vida aos seus olhos, 

você decidiu mudar tudo e dedicar-se apenas às 

corujas? 

Sim, uma coruja bufo-real (Bubo bubo) que sofreu 

muito com maus tratos com os proprietários 

anteriores, e que estava com um amigo meu. 

Nessa época as corujas não chamavam a minha 

atenção de maneira nenhuma, mas eu senti tanto 

infortúnio neste olhar que isso me impactou. Na 

mesma noite, passei horas procurando 

informações nos fóruns, comprovando que havia 

um problema de compreensão com estas aves. Eu 

decidi pegar uma coruja bufo-real e trabalhar com 

ela, e isso foi como uma revelação.  

Tudo o que aprendi quando criança interagindo 

com aves de rapina, conseguindo que elas 

viessem até mim quando chamadas após horas e 

horas de paciência, esse vínculo tão especial que 

tinha com elas, haviam desaparecido com a 

falcoaria e seus métodos (não estou dizendo que 

esses métodos eram ruins, mas eu não 

encontrava o que eu queria com eles). De 

repente, com esta coruja, encontrei um ser que 

não se deixava manejar com tanta facilidade, 

rejeitando o que uma ave de rapina diurna 

aceitaria. Comecei a criar um vínculo com esta 

coruja como eu costumava fazer quando era 

criança, com muita paciência, prudência e tempo. 

Foi um sucesso, e isso me devolveu essa paixão e 

admiração que estava um pouco perdida. Eu vi 

que havia muito a compreender e muito a 

estudar. A partir daí eu só me dedicava às corujas 

com grande entusiasmo, queria entendê-las, 

tornar sua vida mais justa. 
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Qual é a sua espécie de coruja favorita? 

A coruja dos urais (Strix uralensis), sem dúvida, 

mas também uma nova que chegou ao centro, 

uma coruja bufo-real faraônica (Bubo ascalaphus).  

Ao perceber que as aves noturnas não tinham o 

respeito dos caçadores e do clube, pensei que 

faze-las caçar era a melhor solução para que 

recuperassem um certo prestígio, e sendo muito 

próxima da natureza, acho que deveria ser a única 

condição para mantê-las. Eu me dedico às corujas 

nórdicas, já que sua condição de vida muito difícil 

dá-lhes certa propensão à caça na falcoaria. Além 

disso, as dificuldades que elas podem encontrar 

vivendo fora do seu clima são um problema de 

estudo digno para melhorar sua vida em cativeiro. 

As corujas dos Urais me encantaram 

imediatamente devido ao seu forte caráter e suas 

habilidades, são pequenos demônios disfarçados 

de anjos.  

A coruja bufo-real faraônica (Bubo ascalaphus)  

mostra um comportamento mais animado do que 

a europeia, e nuances muito interessantes 

relacionadas ao seu habitat, o deserto.   

Como surgiu a ideia de escrever seus livros? 

Como o público os recebeu? 

A verdade é que eu nunca tinha pensado em 

escrever um livro. No começo, eu compartilhava o 

meu trabalho para ajudar pessoas e animais. 

Pouco a pouco, as demandas se tornaram cada 

vez mais numerosas. Eu até aprendi inglês para 

poder ajudar no exterior. Aparentemente, meus 

conselhos funcionavam e meu ponto de vista e 

meus estudos tinham fama internacional. Houve 

um tempo em que eu passava mais de 5 horas por 

dia aconselhando pessoas, e percebi que não era 

possível continuar assim. Eu decidi escrever um 

livro sobre a base do comportamento que eu 

estava tentando explicar às pessoas que me 

pediam da melhor forma possível, mas que me 

tomava muitíssimo tempo. Foi uma forma de 

economizar tempo, sem ter que explicar tudo 

desde o início e poder me concentrar em 

encontrar soluções rapidamente, se as pessoas 

não conheciam minha maneira de trabalhar, isso 

não seria possível. Eu não esperava de forma 

alguma que ele teria tanto sucesso, já que ele 

trata de uma especialidade muito restrita. 

Quais são os seus planos futuros? 

Compreender e compreender mais essas aves, e 

fazer com que elas sejam cada vez mais 

compreendidas. Há muito trabalho à frente, mas 

acho que as mentalidades estão mudando pouco 

a pouco e isso é muito encorajador. Seu bem-

estar é o meu único plano para o futuro neste 

assunto. 

Que mensagem você dá aos apaixonados por 

corujas? 

Que eles aprendam muito a manipular e trabalhar 

com as aves de rapina antes de se lançarem a uma 

ave tão complexa. Que saibam que tudo o que 

aprenderam servirá, mas que deverão aprender 

muitíssimo mais para que possam entender estes  
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animais com comportamento totalmente oposto, 

e sobre tudo que o considerem como um 

verdadeiro guerreiro da noite, porque é isso o que 

eles são. 

Livro Mente Nocturna 
O que é mais marcante em seu livro é a maneira 

como você tenta mostrar como a mente de uma 

ave de rapina noturna funciona inclusive nos dois 

primeiros capítulos do livro a história é contada 

por uma coruja bufo-real. Por que você decidiu 

começar seu livro assim? 

Levei muito trabalho para encontrar uma solução 

para não fechar portas, mas em algum momento 

tive que apontar o que estava errado. Era 

importante poder dizer coisas sem causar danos, 

deixando, de esta maneira, as mentes abertas à 

mudança. Então, eu decidi que era melhor não 

dizer isso eu mesma, mas a coruja. E funcionou 

incrivelmente bem, na verdade. 

Você diz que "certas diferenças parecem 

abismais e é óbvio que os métodos tradicionais 

de falcoaria precisam de alguma adaptação, 

especialmente no início do treinamento". Você 

acredita que falta conhecimento das 

singularidades das corujas à grande maioria dos 

falcoeiros, surgindo daí, portanto, tanto 

preconceito em relação a elas, como chama-las 

de cabeçudas?   

 

Exatamente, a mente das corujas funciona de uma 

maneira muito diferente da mente das aves de 

rapina diurnas e, de fato, da de muitos seres 

vivos. Tudo está baseado nos sentidos principais 

invertidos, e a sua evolução desde filhote nos 

mostra que o ouvido está forçado a ser o seu 

sentido principal. Isto faz com que não sejamos 

capazes de compreender a sua maneira de agir 

sem um enorme esforço.  

Essa incapacidade nos leva a cometer erros 

consistentes. A perturbação do seu ouvido de dia 

corresponde à perturbação da nossa visão à noite, 

não é apenas uma questão de ver ou não ver, é 

todo um processo de vulnerabilidade que isso 

implica. Por exemplo, se assistimos a um filme de 

terror durante o dia, isso não nos afeta como à 

noite, quando não podemos dominar 

completamente nossos arredores. Devemos nos 

treinar para entender isso, e sempre considerar 

que é muito difícil para uma ave de rapina 

noturna trabalhar durante o dia. 

Você pode explicar brevemente os principais 

pontos ao se treinar uma coruja? 

Como dito anteriormente, o principal é entender 

suas prioridades e como elas funcionam. Criar um 

vínculo diferente com elas e recompensar a 

confiança antes do interesse em comer, nos dará 

uma margem suficiente quando estiver 

trabalhando em ambiente externo durante o dia. 

De fato, as aves de rapina noturnas têm um 

metabolismo um tanto diferente das diurnas, elas 

não possuem papo e a urgência de nutrição não é 

declarada rapidamente. É necessário saber que 

uma ave de rapina diurna preferirá a nossa 

proximidade antes de morrer de fome, e que uma 

ave de rapina noturna preferirá morrer de fome 

antes da nossa proximidade. 

Também é importante saber que, para a ave da 

rapina diurna o movimento é a vida (fugir), e para 

a coruja o movimento é a morte (ser vista, sendo 

que sua tática é passar desapercebida). Por esta 

razão, uma coruja se recusa a se mover quando 
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tem medo ou está preocupada. É uma reação 

totalmente instintiva e devemos ter paciência 

com elas em um ambiente não adaptado. 

A grande dificuldade envolvida na forma como 

elas reagem e funcionam exige que façamos um 

trabalho anterior com base na rotina, confiança e 

entrega da ave à nossa "proteção". 

Sobre a fome, você diz que as corujas aguentam 

muitos dias sem comer, e por isso, depois de 

algumas semanas com o processo de reduzir o 

seu peso, elas só aprenderão a odiar seu 

treinador. Não se deve então reduzir o peso das 

corujas para treiná-las? 

É claro que um pouco de interesse por comer é 

necessário para realizar o trabalho construtivo, 

mas de nenhum modo devemos fazer isso até que 

a ave esteja pronta para trabalhar no exterior. O 

melhor é fazer um trabalho muito respeitoso até 

ter certeza absoluta de que a coruja não nos 

teme, e isso pode levar um longo período de 

tempo dependendo do espécime, mas é 

necessário porque se a coruja nos teme e 

tentamos diminuir o seu peso até que ela “seja 

motivada pela fome”, isso pode demorar muitas 

semanas, ao contrário do que ocorre com uma 

ave de rapina diurna que cede em pouquíssimos 

dias.  

A única coisa que conseguiremos é uma coruja 

que aprendeu a odiar-nos, a ter medo de nós e 

que só dará um salto por desespero, e então, o 

quê? Não teremos espaço para que ela aprenda a 

trabalhar no exterior e durante o dia. Em suma, 

devemos conseguir realizar os saltos ao punho 

com uma coruja com peso normal e com boas 

condições. 

Você demostra como treinar uma coruja criada 

pelos pais, algo que muitos creem ser quase 

impossível. Como você chegou a este método tão 

interessante? 

Quando me encontrei com uma coruja pela 

primeira vez, ela me devolveu a humildade que 

sentia quando era criança e tentava criar um 

vínculo com falcões selvagens. Então eu comecei a 

trabalhar nesse sentido, como se eu tivesse um 

animal selvagem e que eu tivesse que convencê-lo 

e mostrar-lhe que ele poderia confiar em mim. 

Eu tive muitas corujas selvagens ou maltratadas 

no início e, pouco a pouco, eu fui melhorando as 

diretrizes que eu respeitava na minha infância. Era 

a única maneira de compreendê-las, observando e 

tratando as mais difíceis de convencer. 

Você explica que um ponto-chave para o 

treinamento e também para o bem-estar da 

coruja é a rotina. A rotina para uma ave de 

rapina noturna é mais importante do que para 

uma diurna? 

Na verdade, tudo o que pode aliviar o extremo 

estresse que uma ave de rapina noturna sofre em 

nossas mãos é importante. Elas são animais 

extremamente solitários e nós as impomos 

companhia, elas ficam confortáveis e seguras 

durante a noite e nós as impomos agir durante o 

dia, sua defesa é se passar despercebida e sempre 

chamamos a atenção para elas, etc. A rotina 

oferece um refúgio de paz, gestos previsíveis, 

horários determinados e sinais claros. 

Você acha que até hoje muitas pessoas têm 

preconceito e medo das corujas? Como reduzir  

isso?   

Sem dúvida, há muitos lugares neste mundo onde 

essas aves são temidas ou odiadas por razões 

falsas, mas é algo que será muito difícil de apagar. 
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É como a rejeição por cobras e outros animais que 

vem, muitas vezes, de crenças religiosas e está 

ancorada quase que em nossos genes. Mas estes 

medos ou manias se perdem pouco a pouco. 

O melhor é conhecer nós mesmos essas 

misteriosas aves, para poder explicar às pessoas o 

que são, para que servem e como elas vivem.  

No seu centro, você também se dedica à 

educação ambiental. Como você valoriza a 

importância deste trabalho, especialmente com o 

uso de corujas? 

Esta é uma questão importante. Aqui é um 

verdadeiro santuário para essas aves e nenhuma 

visita pública é feita. Eu faço visitas a pequenos 

grupos que se interessam, mas sempre e quando 

as aves estão em condições de suportar isso, e 

nos horários que determino. Não fazemos 

educação ambiental como se entende 

comumente, isto quer dizer que não vamos a 

escolas com aves ou fazemos demonstrações 

públicas. Não fazemos nunca nada que possa 

perturbá-las ou causar-lhes mal. 

Em minha opinião, a educação ambiental é fazer 

com que a natureza seja conhecida das pessoas, 

que as pessoas a compreendam e a respeitem, 

ensinar a elas o que são esses animais, então, 

quando tenho visitantes mostro a eles o que 

realmente são essas aves e, no final, são as 

próprias pessoas que não querem incomodá-las 

mais, falam baixo, se movem com discrição e 

respeito. Claro que eles gostariam de vê-los voar, 

mas eles entendem que eles já têm uma sorte 

imensa de poderem ver um animal que nunca 

seria visto na natureza de tão perto. Eles saem 

daqui com sua compreensão de corujas 

aumentada. 

Infelizmente, escolas ou outras instituições 

querem mais entretenimento do que educação 

ambiental, e não estou disposta a ensinar que 

corujas são animais que gostam de carícias, que se 

dão bem com as pessoas e que se sentem 

confortáveis entre gritos e barulhos. 

Interview with Anna 
Sanchez,  Author of the 
book Nocturnal Mind

 

 

Anna Sanchez is the author of the book 

Nocturnal Mind, and currently directs the 

Natural'Mente  Study Center, devoted primarily 

to the study of the behavior of nocturnal birds of 

prey. In her interview, she tells us how her 

passion for owls started, and how we should 

interact with them. 

Anna Sanchez was raised in Switzerland, where 

falconry was unusual. As a child, she began to 
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interact with wild birds of prey, and she used to 

spend hours with them, trying to understand their 

behavior. Her first contact with falconry was when 

she was on vacation in Spain, but it was only when 

they moved to Spain that she began to devote 

herself seriously to Falconry. After a long journey, 

today she runs the Natural'Mente Study Center, 

dedicated mainly to the study of the behavior of 

nocturnal birds of prey. 

How did your passion for falconry start? What 

was your first bird of prey?  

 

The truth is that I never really fell in love with 

falconry itself.  While having my first birds, the 

common kestrels (Falco tinnunculus), which I 

knew so much in the wild, I found myself in a 

dilemma. I could not bear to see them in captivity 

and it was difficult for me to deal with that 

feeling. On second thought and having a wider 

idea of this world, I understood that these birds, 

born in captivity, would always be captive. From 

this moment my goal was to make the lives of 

these birds as comfortable as possible, at least on 

my hands. 

Why, after a first contact with an owl that no 

longer had life in its eyes, did you decide to 

change everything and focus only on owls? 

Yes, an eagle owl (Bubo bubo) that suffered a lot 

from mistreatment with its previous owners, and 

that was with a friend of mine. At that time owls 

didn´t call my attention at all, but I felt so much 

misfortune in its look that it impacted me. At that 

same night, I spent hours looking for information 

in forums, and it proved me that there was a 

problem of understanding with these birds. I 

decided to get an eagle owl and work with it, and 

that was like a revelation for me. 

Everything I learned as a child interacting with 

wild birds of prey, getting them to come to me 

when called, after hours and hours of patience, 

that special bond I had with them, had 

disappeared with falconry and its methods (I am 

not saying that these methods were bad, but I did 

not find what I wanted with them). Suddenly, with 

this owl, I found a being who could not be 

handled so easily, rejecting what a diurnal bird of 

prey would accept. I began to bond with this owl 

as I used to do as a child, with a lot of patience, 

prudence, and time. It was a success, and it gave 

me back that passion and admiration that was a 

little lost. I saw that there was much to 

understand and much to study. From then on I 

only dedicate myself to the owls with great 

enthusiasm; I wanted to understand them, to 

make their life more just. 

What is your favorite owl specie?  

 

The ural owl (Strix uralensis), no doubt, but also a 

new one that arrived at the center, a pharaoh 

eagle owl (Bubo ascalaphus). When I realized that 

the nocturnal birds did not have the respect of the 

hunters and the association, I thought that 

hunting with them was the best solution to 

recover a certain prestige to them, and being very 

close to nature, I think it should be the only 

condition to keep the owls.  I dedicate myself to 

the artic owls, since their life condition is very 

difficult, gives them a certain propensity for 

hunting in falconry. In addition, the difficulties 

they may encounter living outside their climate is 
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a problem worthy of study as a way of improving 

their life in captivity. The ural owls enchanted me 

immediately because of their strong character and 

their abilities, they are little demons disguised as 

angels. The Pharaoh eagle owl (Bubo ascalaphus) 

shows a more lively behavior than the European 

one, and very interesting nuances related to its 

habitat, the desert.   

 

How did you come up with the idea of writing 

your books? How did the public receive them? 

The truth is that I had never thought of writing a 

book. In the beginning, I shared my work to help 

people and animals. Little by little, the demands 

became more and more numerous. I have even 

learned English so I could help people overseas. 

Apparently, my advice worked, and my point of 

view and my studies were internationally famous. 

There was a moment that I spent more than 5 

hours a day advising people, and I realized that it 

was not possible to continue like this. I decided to 

write a book on the basis of the behavior I was 

trying to explain to people who asked me in the 

best possible way, but that was taking me a lot of 

time. It was a way of saving time, without having 

to explain everything from the beginning, and 

being able to concentrate on finding solutions 

quickly. If people did not know my way of 

working, that would not be possible. I did not 

expect it to be so successful at all, since it deals 

with a very restricted specialty. 

What are your future plans? 

Understand more and more these birds, and make 

them more and more understood. There is a lot of 

work ahead, but I think that the mentalities are 

changing little by little, and this is very 

encouraging. The birds´ well-being is my only plan 

for the future in this matter. 

What message do you give to people who love 

owls? 

That they learn a great deal about manning and 

working with birds of prey before launching 

themselves into such a complex bird. That they 

know that what they have learned will work, but 

that they must learn much more so that they can 

understand these animals with completely 

opposite behavior, and the most important:  that 

they consider owls as true warriors of the night, 

because that is what they are. 

The Book Mente Nocturna

 
What is most surprising in your book is the way 

you try to show how the mind of a nocturnal bird 

of prey works, especially in the first two chapters 

of the book when the story is told by an eagle 

owl. Why did you decide to start your book like 

that? 

It took me a lot of work to find a solution to not 

close the doors, but at some point, I had to point 

out what was wrong. It was important to be able 

to say things without causing harm, thus leaving 

minds open to change. So I decided it would be 
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better not to say this myself, but the owl. And it 

worked incredibly well, actually. 

You say that "certain differences seem abysmal 

and it is obvious that traditional falconry 

methods need some adaptation, especially at the 

beginning of training." Do you believe that there 

is a lack of knowledge about the singularities of 

the owls to the great majority of falconers, and 

due to it they have so much prejudice against 

them, even calling them dumb? 

Exactly, the mind of the owls works in a very 

different way from the mind of diurnal raptors 

and, indeed, of many living beings. Everything is 

based on the inverted main senses, and their 

evolution from owlets shows us that the ear is 

forced to be their main sense. This causes us to 

not be able to understand the owl´s way of acting 

without a great effort.  

This inability leads us to make consistent 

mistakes. The disturbance of the owl´s hearing 

during daytime corresponds to the disturbance of 

our vision at night, it is not just a question of 

seeing or not seeing, it is the whole process of 

vulnerability that it implies. For example, if we 

watch a horror movie during the day, this does 

not affect us as it does during the night, when we 

can´t completely dominate our surroundings. We 

should train ourselves to understand this, and 

always consider that it is very difficult for a 

nocturnal bird of prey to work during the day. 

Can you briefly explain the main points you need 

to change when training an owl?   

As I said earlier, the main thing is to understand 

their priorities and how they work. Creating a 

different bond with them and rewarding 

confidence before they are interested in eating 

will give us enough space when working outdoors 

in the daytime. In fact, nocturnal birds of prey 

have a somewhat different metabolism from 

diurnal, they do not have crop and the urgency of 

nutrition is not stated quickly. It is necessary to 

know that a diurnal bird of prey will prefer our 

proximity before dying of hunger, and that a 

nocturnal bird of prey will prefer to starve before 

our proximity. 

It is also important to know that for the diurnal 

raptor, the movement is life (escape), and for the 

owl the movement is death (to be seen, as their 

tactic is going unnoticed). For this reason, an owl 

refuses to move when it is afraid or worried. It is a 

totally instinctive reaction and we must have 

patience with them in an unadapted environment.  

The great difficulty involved in how they react and 

function requires that we do an earlier job based 

on the routine, trust and confidence of the bird 

under our "protection." 

About hunger, you say that owls survive many 

days without eating, and so after a few weeks 

with the process of reducing their weight, they 

will only learn to hate their trainer. Shouldn´t we 

reduce the weight of owls to train them? 

Of course, a little interest in eating is needed to 

do the constructive work, but by no means should 

we do this until the bird is ready to work outside. 

It is best to do a very respectful job until you are 

absolutely sure that the owl does not fear us, and 

this may take a long time depending on the 

specimen, but it is necessary because if the owl 

fears us and we try to reduce its weight until "Be 

driven by hunger," this can take many weeks, 

unlike a diurnal bird of prey that surrenders in 

very few days. 
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The only thing we will achieve doing this is having 

an owl that has learned to hate us, to be afraid of 

us, and that it will only jump to the glove due to 

desperation, and then, what? We will not have 

room for her to learn to work outside and during 

the day. In short, we should be able to fly an owl 

to the glove in its normal weight, and with good 

conditions. 

You demonstrate how to train an owl raised by 

its parents, something that people believe to be 

nearly impossible. How did you create this 

interesting method?   

 

When I met an owl for the first time, she gave me 

back the humility I felt as a child and attempted to 

bond with wild hawks. So I started working on it, 

as if I had a wild animal and that I had to convince 

him and show him that he could trust me. 

I had many wild or battered owls at first, and little 

by little I improved the guidelines I respected in 

my childhood. It was the only way to understand 

them, observing and treating the most difficult 

ones to convince. 

You explain that a key point for training and also 

for the welfare of the owl is the routine. Is the 

routine for a nocturnal bird of prey more 

important than for a diurnal bird? 

In fact, anything that can alleviate the extreme 

stress that a nocturnal bird of prey suffers on our 

hands is important. They are extremely lonely 

animals and we impose company for them, they 

are comfortable and safe at night and we make 

them act during the day, their defense is to go 

unnoticed and we always call attention to them, 

etc. The routine offers a haven of peace, 

predictable gestures, arranged times and clear 

signals. 

Do you think that even today many people have 

prejudice and fear of owls? How can we reduce 

this? 

No doubt there are many places in this world 

where these birds are feared or hated for false 

reasons, but it is something that will be very 

difficult to erase. It is like the rejection by snakes 

and other animals that often comes from religious 

beliefs and is anchored almost in our genes. But 

these fears or manias are changing little by little. 

We should know these mysterious birds 

ourselves, so we will be able to explain to people 

what they are, what is their role in the world, and 

how they live. 

In your center, you also dedicate to 

environmental education. How do you value the 

importance of this work, especially with the use 

of owls?  

 

This is an important issue. Here is a real sanctuary 

for these birds and no public visitations are made. 

I visit small groups that are interested, but always 

when the birds are able to bear this, and at the 

times I determine. We do not do environmental 

education as commonly understood, this means 

we do not go to schools with birds or do public 
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demonstrations. We never do anything that could 

upset or cause them harm. 

In my opinion, environmental education is to 

make nature known to people, that people 

understand and respect it, to teach them what 

these animals are, so when I have visitors I show 

them what these birds really are, and in the end 

it's the people themselves who do not want to 

bother them anymore, that speak quietly, move 

with discretion and respect. Of course they would 

like to see them fly, but they understand that they 

already have an immense lot of luck to see an 

animal that would never be seen in the wild so 

close. They leave here with their understanding 

about owls increased. 

Unfortunately, schools or other institutions want 

more entertainment than environmental 

education, and I'm not willing to teach that owls 

are animals that like to be pet, that get along with 

people, and that feel comfortable with screams 

and noises. 

Entrevista Anna Sanchez – Autora 

del Libro Mente Nocturna 

 

Anna Sanchez es la autora del libro Mente 

Nocturna, y dirige actualmente el centro de 

Estudio Natural’Mente, dedicado principalmente 

al estudio del comportamiento de rapaces 

nocturnas. En su entrevista ella nos cuenta cómo 

surgió su pasión por las aves de presa nocturnas, 

y como debemos interactuar con ellas. 

Anna Sanchez se crió en Suiza, donde la cetrería 

no era cosa habitual. Desde niña empezó a 

interactuar con rapaces silvestres, y ella pasaba 

horas con ellas, intentando entender su 

comportamiento.  Su primer contacto con 

cetreros fue cuando estaba de vacaciones en 

España, pero sólo cuando llegaron a España para 

vivir que ella empezó a formarse más en serio con 

la Cetrería. Después de un largo recorrido, hoy 

ella dirige el Centro de Estudio Natural’Mente, 

dedicado al estudio del comportamiento de 

rapaces nocturnas principalmente. 

¿Cómo surgió su pasión por la cetrería? ¿Cuál fue 

su primera ave de presa? 

La verdad es que nunca llegue a apasionarme por 

la cetrería en sí. Al tener mis primeras aves, 

cernícalos, que tanto conocía al estado salvaje, 

me encontré con un dilema. No soportaba verlos 

cautivos y me costaba mucho lidiar con este 

sentimiento. Pensando lo bien y teniendo una 

idea más amplia de este mundillo, entendí que 

estas aves, nacidas en cautividad, siempre 

estarían cautivas. En este momento, mi objetivo 

era hacerles la vida lo más cómoda posible, por lo 

menos en mis manos. 

¿Por qué después de un primer contacto con un 

búho real que no tenía más vida en sus ojos, 

decidiste cambiar todo y dedicarte solamente a 

las nocturnas? 

Si, un búho real que había sufrido con sus dueños 

anteriores muy malos tratos y que estaba con un 

amigo mío. En estos tiempos, las nocturnas no me 

llamaban la atención en absoluto, pero sentí tanta 

desgracia en esta mirada que me impacto. La 

misma noche pase horas buscando información 

en foros comprobando que había un problema de 

comprehensivo con estas aves. Decidí tomar en 

pensión un búho real y trabajar con él y fue como 

una revelación. Todo lo que había aprendido de 

niña interactuando con rapaces, logrando que 

vengan a mi llamada con horas y horas de 

paciencia, este vínculo tan especial que tenía con 
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ellas, se había esfumado con la cetrería y sus 

métodos (no estoy diciendo que eran malos, pero 

que no encontraba lo que quería con ello). De 

golpe, con este búho, me encontré con un ser que 

no se dejaba maniobrar tan fácilmente, 

rechazando lo que un ave diurna aceptaría. 

Empecé a trabar un vínculo como lo hacía de niña, 

con mucha paciencia, prudencia y tiempo. Fue 

todo un éxito y me devolvió esta pasión y 

admiración que tenía un poco frustradas. Vi que 

había mucho que tratar de entender y mucho que 

estudiar. A partir de ahí, solo me dedique a ellas 

con gran entusiasmo, quería entenderlas, hacerles 

la vida más justa. 

¿Cuál es tu especie de nocturna favorita?   

 

El cárabo uralense, sin duda, pero también un 

nuevo llegado en el centro, el búho real faraón. 

Viendo que las nocturnas no tenían mucho 

respeto de los cazadores y del gremio, pensé que 

hacer-los cazar era la mejor solución para que 

recobren cierto prestigio y, siendo muy próxima 

de la naturaleza, encuentro que debería ser la 

única condición de detenerlos. Me dedique a las 

nocturnas nórdicas ya que su condición de vida, 

muy dura, les da cierta propensión para la caza en 

cetrería. Además, las dificultades que pueden 

encontrar viviendo fuera de su clima es un 

problema digno de estudias para mejorar su vida 

en cautividad.  Los uralenses me enamoraron en 

el acto por su fuerte carácter y sus habilidades. 

Son demonietes disfrazados de ángeles.  

El búho real faraón muestra un comportamiento 

más vivaz que el europeo y matices muy 

interesantes relativos a su hábitat, el desierto.  

¿Cómo surgió la idea de escribir tus libros? 

¿Cómo el público los recibió? 

La verdad es que nunca se me habría ocurrido 

escribir un libro. Al principio, compartía mi trabajo 

para ayudar a la gente y los animales. Poco a 

poco, las demandas se hicieron más y más 

numerosas. Incluso aprendí inglés para poder 

ayudar al extranjero. Por lo visto, mis consejos 

funcionaban y mi punto de vista y mis estudios 

tenían fama internacional. Hubo un momento en 

que pasaba más de 5 horas diarias asesorando a la 

gente y me daba cuenta que no era posible seguir 

así. Decidí escribir un libro sobre las bases del 

comportamiento que intentaba explicar a la gente 

que me solicitaba lo mejor que podía, pero me 

llevaba muchísimo tiempo cada vez. Fue una 

manera de ahorrar tiempo, sin tener que 

explicarlo todo desde un principio y pudiendo 

enfocarme en encontrar soluciones rápidamente. 

Si la gente no conocía mi forma de trabajar, no 

era posible. No me esperaba para nada tanto 

éxito teniendo en cuenta que una especialidad 

muy restringida. 

¿Cuáles son sus planes futuros? 

Entender y entender más a estas aves y hacer que 

se entiendan más y más estas aves. Queda mucho 

trabajo por delante, pero creo que están 

cambiando poco a poco las mentalidades y esto es 

muy alentador. Su bienestar es mi único plan de 

futuro en este tema. 

¿Qué mensaje les dan a los apasionados por las 

nocturnas? 
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Que aprendan mucho a manipular y trabajar con 

aves de presa antes de lanzarse con una ave tan 

compleja. Que sepan que todo lo que habrán 

aprendido servirá, pero deberán aprender 

muchísimo más para poder entender estos 

animales con comportamiento totalmente 

opuesto y sobre todo que lo consideren como un 

verdadero guerrero de la noche porque es lo que 

es. 

 

Libro Mente Nocturna 
Lo que más llama la atención en tu libro es la 

manera como intentas mostrar cómo funciona la 

mente de una nocturna, incluso en los dos 

primeros capítulos del libro la historia es narrada 

por un búho real. ¿Por qué has decidido empezar 

tu libro así? 

Me costó mucho trabajo encontrar una solución 

para no cerrar las puertas, pero en algún 

momento, debía señalar lo que se hacía mal. Era 

importante, poder decir las cosas sin dañar, 

dejando, de este modo las mentes abiertas a 

cambios. Entonces, decidí que lo mejor era que no 

lo diga yo misma, pero la nocturna. Y ha 

funcionado increíblemente bien, la verdad. 

Tú dices que “ciertas diferencias aparecen 

abismales y es obvio que los métodos 

tradicionales de cetrería necesitan alguna 

adaptación, sobre todo al principio del 

adestramiento”. ¿Crees que a la gran mayoría de 

los cetreros les falta conocimientos de las 

singularidades de las nocturnas y de ahí tanto 

perjuicio a cerca de ellas, como llamarlas de 

cabezones? 

 

Exactamente, la mente de las nocturnas funciona 

de manera muy diferente que el de las diurnas y, 

de hecho, la muchos seres vivos. Todo está 

basado en sentidos principales invertidos y su 

evolución desde pollo, nos muestra que el oído 

está forzado para ser un sentido principal. Esto 

provoca que no seamos capaces de comprender 

su manera de actuar sin un enorme esfuerzo. Esta 

incapacidad nos lleva a cometer errores 

consecuentes. La perturbación de su oído de día 

corresponde a la perturbación de nuestra vista de 

noche, no es solo una cuestión de ver o no ver, es 

todo el proceso de vulnerabilidad que implica. Por 

ejemplo, si miramos una película de terror 

durante el día, no nos afecta como de noche, 

cuando no somos capaces de dominar 

completamente nuestro entorno. Debemos 

entrenarnos a entender esto y considerar siempre 

que es muy difícil para una nocturna trabajar de 

día. 

¿Puedes explicar brevemente los puntos 

principales al entrenar las nocturnas? 

Como dicho antes, lo principal es entender sus 

prioridades y su manera de funcionar. 

Crear un vínculo diferente con ellas y premiar la 

confianza antes del interés a comer nos dará un 

margen suficiente a la hora de trabajar en exterior 

de día. De hecho, las rapaces nocturnas, tienen un 

metabolismo algo diferente que las diurnas, no 
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tienen buche y la urgencia de nutrirse no se 

declara con rapidez. Hay que saber que una 

diurna preferirá nuestra proximidad antes de 

morir de hambre y una nocturna preferirá morir 

de hambre antes que nuestra proximidad. 

También es importante saber que para la diurna, 

el movimiento es la vida (huir) y para la nocturna 

el movimiento es la muerte (ser divisado siendo 

su táctica pasar desapercibido). Por este motivo, 

una nocturna se niega a moverse cuando tiene 

miedo o está preocupada. Es una reacción 

totalmente instintiva y debemos tener paciencia 

con ellas en un entorno no adaptado. 

La gran dificultad que supone su forma de 

reaccionar y funcionar nos obliga a hacer un 

trabajo previo basado en la rutina, la confianza y 

la entrega del ave a nuestra “protección”.   

Acerca del hambre, tú dices que las nocturnas 

aguantan muchos días sin comer, y por eso 

después de algunas semanas del proceso de 

bajar su peso, sólo van a aprender a odiar su 

entrenador. ¿No se debe entonces bajar el peso 

de los búhos para entrenarlos? 

Está claro que algo de interés por comer es 

necesario para procesar un trabajo constructivo, 

pero no debemos de ninguna manera pasarnos 

hasta que el ave esté lista a trabajar en exterior. 

Lo mejor es hacer un trabajo muy respetuoso 

hasta que seamos totalmente seguros que el ave 

no nos teme y esto puede llevar bastante tiempo 

según el ejemplar, pero es necesario porque si nos 

teme e intentamos bajarle el peso hasta que “le 

pueda el hambre”, pueden pasar muchas 

semanas, al contrario de una diurna que cede en 

muy pocos días. Lo único que lograremos es un 

ave que ha aprendido a odiarnos, tenernos miedo 

y que solo hará un salto por desesperación y luego 

¿qué? No tendremos margen para que pueda 

aprender a trabajar en exterior y de día. En 

definitiva, debemos lograr los saltos al puño con 

un ave con peso normal de buena condición. 

Tú demuestras cómo se puede entrenar un búho 

creado por los padres, algo que la mayoría de la 

gente cree que es casi imposible. ¿Cómo llegaste 

a este método tan interesante? 

Cuando me encontré la primera vez tratando con 

un búho, me devolvió la humildad que sentía 

cuando era niña y trataba de crear un vínculo con 

halcones silvestres. Así que empecé trabajando en 

este sentido, como si tuviera un animal silvestre y 

que debía convencerle y demostrarle que podía 

confiar en mí. Tuve muchas nocturnas asalvajadas 

o maltratadas al principio y, poco a poco, fui 

mejorando las pautas que respetaba en mi niñez. 

Era la única manera de entenderlas, observando y 

tratando las más difíciles de convencer. 

Tú explicas que un punto clave en el 

entrenamiento y también para el bienestar de 

una nocturna es la rutina. ¿La rutina para una 

nocturna es más importante que para una 

diurna?  

 

En realidad, todo lo que puede aliviar el extremo 

estrés que sufre una rapaz nocturna en nuestras 

manos es importante. Son animales 
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extremadamente solitarios y les imponemos 

compañía, ellos están cómodos y a salvo de noche 

y les imponemos actuar de día, su defensa es 

pasar desapercibidos y siempre llamamos la 

atención sobre ellos, etc. 

La rutina ofrece un remanso de paz, gestos 

previsibles, horarios acordados y señales claras. 

¿Crees que hasta hoy muchas personas tienen  

perjuicio y miedo de los  búhos y lechuzas? 

¿Cómo se puede disminuir este perjuicio de las 

personas? 

Sin duda hay muchos lugares en este mundo 

donde estas aves son temidas o odiadas por falsos 

motivos, pero es algo que será muy difícil de 

borrar. Es como el rechazo a las serpientes y otros 

animales que viene, muchas veces, de la creencias 

religiosas y están ancladas casi en nuestros genes. 

Pero estos miedos o manías se pierden poco a 

poco. Lo mejor es conocer nosotros mismos estas 

misteriosas aves para poder explicar a la gente lo 

que son, a que sirven y como viven. 

En tu centro ustedes se dedican también a la 

educación medio ambiental. ¿Cómo valoras la 

importancia de este trabajo, especialmente con 

el uso de nocturnas?   

 

Esto es una pregunta importante. Aquí, es un 

verdadero santuario para estas aves y no se hacen 

visitas públicas. Hago visitar a pequeños grupos 

que tienen interés en hacerlo, pero siempre y 

cuando las aves estén en condición de soportar-lo, 

en los horarios que convengo. No hacemos 

educación medio ambiental como se entiende 

comunalmente, es decir que no vamos a escuelas 

con aves o hacemos demostraciones públicas. 

Nunca se hace nada que pueda perturbarlas o 

darles malos ratos. En mi opinión, la educación 

medio ambiental es dar a conocer la naturaleza a 

las personas, que la entiendan y la respeten, 

enseñar-les que son tal o tales animales, por esto, 

cuando tengo visitas, les enseño lo que son 

realmente estas aves y, al fin y al cabo, son las 

personas mismas que no las quieren molestar más 

tiempo, hablan bajo, se mueven con discreción y 

respeto. Claro que quisieran verlas volar, pero 

entienden que ya tienen una suerte inmensa de 

poder ver tan cerca un animal que jamás se 

dejaría ver en la naturaleza. Salen crecidos en su 

entendimiento de las rapaces nocturnas.  

Por desgracia, las escuelas u otras instituciones 

quieren más espectáculo que educación medio 

ambiental y no estoy dispuesta a enseñar que los 

búhos son animales a quien le gustan las caricias, 

que les va bien la gente y que se sienten a gusto 

entre gritos y ruido. 

 

 

  
Contato * contact 

Anna Sanchez 

https://www.facebook.com/anna.sanchez.735?lst=100000985461662%3A1596797746%3A1510404135
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Calopsitas 
Exóticas e populares  

 

 
Há duas décadas os periquitos (Melopsittacus 

undulatus) eram os psitacídeos mais comuns nos 

lares brasileiros, hoje as calopsitas (nymphicus 

hollandicus) conquistaram o seu espaço com seu 

porte e seu temperamento dócil e brincalhão. 

As Calopsitas são de origem Australiana, 

pertencentes ao grupo dos psitacídeos, 

juntamente com os papagaios, cacatuas e araras. 

Elas  chegaram ao nosso pais na década de 70, 

quando os primeiros exemplares foram 

importados de sua terra natal, a Austrália. Aves 

típicas do deserto, são muito resistentes e sua 

expectativa de vida é em torno de 16 a 25 anos. 

Como são aves brincalhonas é importante que 

tenham brinquedos na gaiola para que possam se 

distrair, e quando soltas um playground é uma 

excelente opção para a sua diversão. Elas emitem 

gritos e assobios e conseguem aprender várias 

músicas desde hinos de clubes até mesmo 

palavras simples. Os machos são os que mais 

vocalizam, apesar de que há  fêmeas que também 

aprendem a assobiar músicas. Sua parte mais 

característica é a crista ou topete, que expressa o 

estado emocional delas.  

 Elas possuem variadas cores e mutações, apenas 

na coloração cinza selvagem há dimorfismo 

sexual, onde o macho tem a cara toda amarela e a 

fêmea tem a cara predominantemente cinza com 

pouco amarelo. Nas demais colorações ou 

mutações a sexagem é feita através de exames de 

DNA. 

 

A alimentação das calopsitas deve ser composta 

de mistura de sementes, ração extrusada e 

vegetais, folhas e frutas. 

As calopsitas precisam passar por um processo de 

amansamento, que se inicia desde filhotes, para 

que fiquem mansas e aceitem o contato conosco. 

Hoje é possível adquirir calopsitas já mansas de 

criatórios especializados. Para conhecermos ainda 

mais sobre a espécie, entrevistamos o Wagner 

Coelho do criatório Calopsitas Betim.  

ENTREVISTA 
Wagner e Tamires são os proprietários do 
criatório Calopsitas Betim, que oferece calopsitas 
de qualidade, mansas e em variadas mutações.  
 
Os desafios 
Os maiores desafios na reprodução de calopsita é 
a domesticação dos filhotes, pois demanda uma 
serie de cuidados e principalmente higiene.  

https://www.facebook.com/calopsitas.betim.bh.belo.horizonte/
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Características da Espécie 
As que eu considero como principais são; um 
temperamento forte e inquieto, apesar de 
mansas, as calopsitas depois de adultas 
dificilmente mudam de temperamento. Esse 
temperamento é definido nos 3 primeiros meses 
de vida da mesma. As calopsitas são sempre 
inquietas, gostam de brincar e perambular pela 
casa praticamente o tempo todo. E claro, não 
dispensam a companhia do seu tutor. 
 
Principais cuidados 
A higiene é o principal cuidado aliada a uma 
excelente alimentação. É importante levar as 
calopsitas regularmente ao veterinário, sendo o 
mínimo recomendando de uma vez no ano, 
porém o ideal é semestralmente.   

 
Recinto 
As calopsitas são aves que nasceram para voar, 
então, quanto o maior o espaço melhor! 
Considero as gaiolas e viveiros como questão de 
segurança quando não estão sob supervisão de 
seus tutores.  

 

 
 

Cockatiel 
Exotic and popular 

 
For two decades, parakeets  (Melopsittacus 

undulatus) were the most common pet birds in 

Brazilian homes, today the cockatiels (nymphicus 

hollandicus)  have conquered their space with 

their beauty, docile and playful temperament. 

Cockatiels are originally from Australia, belonging 

to the psittaciformes order along with parrots, 

cockatoos and macaws. They arrived in Brazil in 

the 70's, when the first birds were imported from 

their homeland, Australia.  They are typical desert 

birds, are very resistant and their life expectancy 

is around 16 to 25 years. 

As they are playful birds it is important that they 

have toys in the cage so they can be distracted, 

and a playground is a great option when they are 

released from their cages. They are very vocal and 

can learn whistling many songs as club hymns to 

simple words. Males are the ones who most 

vocalize, although there are females who also 

learn how to whistle songs. Their most 

characteristic part is the crest, which expresses 

their emotional state. 

 They have varied colors and mutations, only in 

the wild gray color there is sexual dimorphism, 

where the male has the whole face yellow and the 

female has the face predominantly gray with little 
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yellow. In the other mutations sexing is done 

through DNA tests. 

Their diet should be composed of a mixture of 

seeds, extruded ration and vegetables, leaves and 

fruits. 

The cockatiels need to undergo a process of 

taming, which starts from early age, so they get 

tame and accept contact with us. Today it is 

possible to buy tamed cockatiels from specialized 

breeding centers and pet shops. To find out more 

about the species, we interviewed Wagner Coelho 

from Calopsitas Betim. breeding center. 

INTERVIEW 
 
Wagner and Tamires are the owners of the 
Calopsitas Betim breeding center, which offers 
high quality tamed cockatiels, in a lot of 
mutations.  
 
The challenges 
The biggest challenge in the reproduction of 
cockatiels is the domestication of the young ones, 
because it demands a series of care and mainly 
hygiene. 
 
Species Characteristics 
The ones I consider as main are; a strong and 
restless temperament, although tame, the 
cockatiels after adults hardly change their 
temperament. This temperament is defined in the 

first 3 months of their life. The cockatiels are 
always restless, they like playing and wandering 
around the house practically all the time. Of 
course, they do not dispense the company of their 
owners. 
 
Main care 
Hygiene is the main care combined with excellent 
food. It is important to take the cockatiels 
regularly to the veterinarian, being the minimum 
recommended once in the year, but the ideal is 
every six months. 
 
Aviary 
The cockatiels are birds that were born to fly, so 
the bigger the space the better! I consider cages 
and aviaries a safety issue when they are not 
under the supervision of their owners. 

Cotorras 
Exóticas y populares 

 
 
Hace dos décadas las cotorras Melopsittacus 
undulatus)  eran los psitaciformes más comunes 
en los hogares brasileños, hoy las cocotillas o 
cacatúas ninfas (nymphicus hollandicus)  
conquistaron su espacio con su porte y su 
temperamento dócil y juguetón. 
 
Las cocotillas son de origen australiano, 
pertenecientes al grupo de los psitaciformes, 
junto con las amazonas, las cacatúas y los 
guacamayos. Ellas llegaron a Brasil en la década 
de 1970, cuando los primeros ejemplares fueron 
importados de su tierra natal, Australia. Aves 
típicas del desierto, son muy resistentes y su 
expectativa de vida es alrededor de 16 a 25 años. 

https://www.facebook.com/calopsitas.betim.bh.belo.horizonte/
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Como son aves juguetones es importante que 
tengan juguetes en la jaula para que puedan 
distraerse, y cuando sueltas un parque de juegos 
(playground) es excelente para que se diviertan. 
Ellas emiten gritos y silbidos y consiguen aprender 
varias canciones desde himnos de clubes hasta 
palabras simples. Los machos son los que más 
vocalizan, a pesar de que hay hembras que 
también aprenden a silbar canciones. Su parte 
más característica es la cresta, que expresa el 
estado emocional de ellas. 
  
Hay muchas mutaciones de cocotillas, sólo en la 
mutación original gris hay dimorfismo sexual. En 
las demás mutaciones se realiza un examen de 
ADN para saber el sexo del ave. 

 
 
La alimentación de las cacatúas ninfas debe de ser 
compuesta de una mezcla de semillas, ración 
extrudida y vegetales, hojas y frutas. 
 
Las calopsitas necesitan pasar por un proceso de 
amansamiento, que se inicia desde muy jóvenes, 
para que se queden mansas y acepten el contacto 
con nosotros. Hoy es posible adquirir calopsitas ya 
mansas de centros de cría especializados. Para 
conocer más sobre la especie, entrevistamos al 
Wagner Coelho del centro de cría Calopsitas 
Betim.  

ENTREVISTA 
 
Wagner y Tamires son los propietarios del 
criadero Calopsitas Betim, que ofrece calopsitas 
de calidad, mansas y de variadas mutaciones. 
 
 

Los retos 
Los mayores retos en la reproducción de cocotillas 
es la domesticación de los jóvenes, pues demanda 
una serie de cuidados y principalmente higiene. 
 
Características de la Especie 
Las que considero como principales son un 
temperamento fuerte e inquieto. A pesar de 
mansas, las cocotillas después de adultas 
difícilmente cambian de temperamento. Este 
temperamento se define en los 3 primeros meses 
de vida de la misma. Las cocotillas son siempre 
inquietas, les gusta jugar y deambular por la casa 
prácticamente todo el tiempo. Y claro, no 
dispensan a la compañía de su dueño. 
 
Principales cuidados 
La higiene es el principal cuidado aliada a una 
excelente alimentación. Es importante llevar las 
cocotillas regularmente al veterinario, siendo el 
mínimo recomendando de una vez al año, pero el 
ideal es semestralmente. 
 
Jaulas 
Las calopsitas son aves que nacieron para volar, 
¡entonces, cuanto mayor es el espacio, mejor! 
Considero a las jaulas y aviarios como cuestión de 
seguridad cuando no están bajo la supervisión de 
sus dueños. 
 

 

Calopsitas Betim  
 Wagner Coelho – (31) 9164-2247 (Whatsapp) 

https://www.facebook.com/calopsitas.betim.bh.belo.horizonte/
https://www.facebook.com/calopsitas.betim.bh.belo.horizonte/
https://www.facebook.com/calopsitas.betim.bh.belo.horizonte/
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Bernardo Prieto 
O apaixonado por Aves  

 

 

Apaixonado por animais desde criança 

especialmente pelas aves, Bernardo Prieto é hoje 

proprietário de mais de vinte animais, incluindo 

araras, papagaios e cacatuas. Constantemente 

ele presenteia seus seguidores com fotos incríveis 

com suas aves, e na sua entrevista ele nos conta 

como surgiu este amor, e como é conviver com 

tantas espécies diferentes. 

Bernardo Pietro mora em Brasília e trabalha na 

área de jornalismo, apesar de ter feito até o 7º 

período de medicina veterinária. Desde pequeno 

sempre foi apaixonado por todos os tipos de 

animais, silvestres e exóticos. Ele ganhou seu 

primeiro animal quando tinha um ano de idade, 

um jabuti, e sua primeira ave foi um papagaio e 

um corrupião (Icterus jamacaii) quando tinha 3 

anos. Ele conta que quando era criança e morava 

com sua mãe em um apartamento, todo o 

dinheiro que recebia de mesada de sua mãe e 

avós tinha destino certo: comprar bichos na 

agropecuária! 

Seu maior sonho sempre foi ter cacatuas, e depois 

de realizado ele considera que elas são sua 

espécie favorita. Mesmo hoje morando em uma 

ampla casa, ele precisou diminuir muito a 

quantidade de animais que tinha, por conta de 

espaço e barulho. Ainda assim ele possui uma 

enorme quantidade de bichos: duas araras-

vermelhas, duas ararajubas, um papagaio 

verdadeiro (Amazona aestiva),  e um papagaio do 

mangue (Amazona amazonica), dois papagaios do 

Congo (Psittacus erithacus), três cacatuas (sendo 

uma alba, uma moluca e uma cítron), um casal de 

rosela (Platycercus icterotis), um tucano toco, 

treze ring necks, uma iguana e seis cães!  

Supervisão sempre! 
Cada ave ou casal possui seus viveiros, eles ficam 

juntos quando eu estou perto e supervisionando. 

Por mais que eu sempre tenha pulso firme com 

eles eu tenho medo, pois essas aves têm muito 

ciúmes umas das outras! Quando todas as aves 

estão juntas comigo elas convivem bem, porém se 

chego muito perto sempre tem uma que é mais 

possessiva comigo, no caso a Cacatua Alba! Eu 

tenho o cuidado de sempre soltar todas as 

cacatuas juntas no quarto, para que elas 

aprendam a conviver bem entre si, mas sempre 

com minha supervisão. 

Cacatuas 

 

As cacatuas tem temperamento muito forte, 

porém são animais que quando são pets precisam 

de rotina, atenção todos os dias, brincar, gastar 
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energia (praticamente um cão). Todas as espécies 

são muito companheiras e inteligentes, porém 

cada uma tem a sua particularidade. 

Há muita diferença de comportamento entre as 

espécies de cacatua alba e moluca, ambas são 

mansas, vão com todo mundo, mas a moluca tem 

o temperamento mais forte, é mais geniosa e 

parece ser bem mais inteligente, não que a Alba 

não seja, mas a moluca surpreende muito! A 

minha cacatua Alba é a mais danada que tenho, é 

muito ciumento e esperto, porém comparando 

com a moluca é surpreendente como ela tem uma 

maior capacidade de aprendizagem. 

Hoje também possuo a espécie citron, uma mega 

surpresa e encanto de ave, muito mais calmo até 

o momento do que as outras duas espécies, e 

bem menor. Muito companheiro a cacatua citron 

quer estar do meu lado sempre, é a cacatua que 

eu indico para pessoas que querem uma mais 

calma. Claro que isso pode variar de ave para ave, 

só posso falar dentro da minha experiência. 

Todas as cacatuas chegaram bem novinhas, a Alba 

chegou com 9 meses, a moluca com 4 meses e a 

citron com 4 meses. Como elas já chegaram super 

mansas foi impossível resistir e não ficar o tempo 

todo com a ave na mão, porém isso deixou as três 

manhosas e choronas, toda vez que me viam 

choravam. Com isso tive que pegar menos e 

deixar uns dias sem tanto dengo!  

Araras   

Hoje tenho apenas 

a arara vermelha e 

a ararajuba, mas 

já tive também a 

Canindé e a 

Macaw. Eu 

sempre digo que 

as ararajubas 

mansas são as 

cacatuas brasileiras em termos de temperamento, 

dóceis e carentes ao extremo. As duas araras 

vermelhas me amam, já as canindés chegaram e 

foram criadas juntas, mas uma ficou brava e a 

outra mansa! Eu já tive outra arara vermelha e 

uma macaw que não chegaram mansas, vieram já 

adultas e eu nunca as peguei na mão. Eu tentei 

alimentá-las com frutas e sementes para agradá-

las e amansá-las, mas não mudaram de 

comportamento. A macaw sempre tentava me 

atacar, creio que foi a ave mais brava que já tive.  

Papagaio do congo 
 

Assustadoramente 

inteligentes, é 

assim que os vejo. 

Não são tão dóceis 

quanto às 

cacatuas, porém 

sua capacidade de 

aprender é 

absurda, ainda que 

sejam aves mais 

tardias para a fala. 

 

Interação  
Quando recebo visitas em casa as araras 

encantam a primeira vista, porém seu porte 

intimida mais do que as cacatuas. Quando as 

pessoas veem que as cacatuas são muito mansas, 

elas ficam com medo das araras! As araras são 

mansas também, porém tem brincadeiras bestas 

de bicar quando não estou perto e por isso 

intimidam bem as pessoas! Eu costumo passear 

com as aves, porém sempre tomando muito 

cuidado. Quando as pessoas as veem todos 

querem pegar, e sempre perguntam se elas são 

legalizadas e se é possível criar uma em casa. Ao 

saberem que é possível ter uma ave destas 

legalizada, eles ficam loucos para ter uma 

também! As araras vermelhas sempre chamam 

mais a atenção pela sua cor, mas as cacatuas são 

as que mais cativam, eu sempre sigo que são cães 

de penas, pois se duvidar eu imagino que a 

inteligência possa ser muito parecida. 
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Animais a vista! 
É difícil dizer qual espécie quero ter no futuro, já 

conquistei alguns que nem nos meus melhores 

sonhos imaginei ter como a moluca! Mas quem 

sabe outras espécies de cacatua, como a negra, a 

galah. O loris eu sempre tive vontade de ter, e um 

casal de ecletus!!! Difícil falar quando amamos 

todos! 

 

 

 

Bernardo Prieto                               
The Bird lover 

 
Passionate about animals since childhood, but 

especially for birds, Bernardo Prieto now owns 

more than twenty animals, including macaws, 

parrots and cockatoos. Constantly he shares with 

his followers incredible photos with his birds.  

Bernardo Pietro lives in Brasília and works in 

journalism, despite having studied veterinary 

medicine until the 7ºth term. Since childhood he 

has always been in love with all kinds of wild and 

exotic animals. He won his first animal when he 

was one year old, a turtle, and his first bird was a 

parrot and a Campo oriole (Icterus jamacaii) when 

he was 3 years old. He says that when he was a 

child and lived with his mother in an apartment, 

all the money he received as allowance from his 

mother and grandparents had a certain 

destination: buying animals in a petshop! 

His biggest dream has always been to have 

cockatoos, and once he got them he considers 

cockatoos to be his favorite species. Today he 

lives in a large house, but nevertheless he had to 

reduce the amount of animals he had because of 

space and noise. Even though he continues owing 

a huge amount of animals: two red-and-green 
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macaws, two golden parakeets (Guaruba 

guarouba), two Brazilian parrots (one turquoise-

fronted and one orange-winged amazon), two 

grey parrots, three cockatoos (being an Alba, a 

moluca and a cytron), plus one couple of rosellas, 

one toucan, thirteen ring necks, one iguana and 6 

dogs! Let's know more about his animals in the 

following interview given to Corujando por aí. 

Constant supervision  
Each bird or couple have their own aviary, they 

get together when I'm near and supervising them. 

Even always having a firm grip on them, I'm afraid 

because these birds are very jealous of each 

other! When all the birds are together with me 

they get along very well, but if I get too close, 

there's always one that is more possessive with 

me, in this case is the white cockatoo! I am careful 

to always release all the cockatoos together in the 

room, so they learn to get along well with each 

other, but always with my supervision. 

Cockatoos 

 
The cockatoos have very strong temperament; 

however they are animals that when they are pets 

they need routine, attention every day, playtime, 

spending energy (they are practically dogs). All 

species are very friendly and intelligent, but each 

one has its own particularity. There is a lot of 

difference in behavior between the species of 

white cockatoo and the moluccan, both are tame 

and like people, but the moluccan has the 

strongest temperament, is more genius and 

seems to be much smarter, not that the Alba is 

not, but the moluccan surprises me a lot! My 

white cockatoo is the brattiest I have, it's very 

jealous and smart, but comparing it with the 

mollucan it´s amazing how it has a greater ability 

to learn. 

Today I also own the citron species, it´s a great 

and charming bird, so far much calmer than the 

other two species, and much smaller as well. The 

yellow crested is a great companion, it always 

wants to be next to me, it is the cockatoo specie 

that I recommend for people who want a calmer 

one. Of course this can vary from bird to bird, I 

can only speak within my experience. 

All the cockatoos arrived very young, the Alba 

arrived nine months old, the moluca four months 

old and the citron four months old. As they 

arrived very tame, it was impossible to resist and 

not to stay with the bird in the hand at all times, 

but that made the three very spoiled, so every 

time they saw me they cried for attention. 

Because of that that I had to leave them more 

time alone, in order to improve their behavior.  

Macaws  
Today I only have 

the green-winged 

macaw (Ara 

chloropterus) and 

the golden 

parakeet (Guaruba 

guarouba), but I 

also had in the 

past the blue and 

yellow macaws (Ara ararauna) and the scarlet 

macaw (Ara macao). I always say that tamed 

golden parakeets are the Brazilian cockatoos in 

terms of temperament, they are docile and needy 

to the extreme. My two green-winged macaws 

love me; the blue-and-yellow ones arrived and 

were raised together, but one got tame and the 
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other very aggressive! I already had another 

green-winged macaw and a scarlet macaw that 

did not arrive tame, they came already adults and 

I´ve never held them. I tried to feed them with 

fruits and seeds to please and tame them, but 

they did not change their behavior. The scarlet 

macaw always tried to attack me, I think it was 

the most aggressive bird I´ve ever had.  

Grey parrots 
Frighteningly intelligent, that's how I see them. 

They are not as docile as cockatoos, but their 

ability to learn is absurd, even if they take more 

time to start talking. 

Interacting  
When I receive visitors at home, the macaws 

delight at first sight, but their size intimates more 

than the cockatoos. When people see that the 

cockatoos are very tame, they get afraid of the 

macaws! The macaws are tame as well, but they 

have the bad habit of pecking when I'm not 

around, and so it intimidates people! I usually 

walk with the birds, but I´m always very careful. 

When people see the birds they want to touch 

them, and they always ask if they are legalized 

and if it is possible to have one at home as a pet. 

When they know that it is possible to have a 

legalized bird, they get excited about having one 

too! The green-winged macaws always draw more 

attention to their color, but the cockatoos are the 

most captivating, I always say that they are dogs 

with feathers, I imagine that their intelligence can 

be very similar. 

Animals in sight! 
It is difficult to say which species I want to have in 

the future, I have already conquered some species 

that even in my wildest dreams I´ve never 

imagined to have, as the moluccan! But who 

knows, maybe other species of cockatoos, like the 

black one, the galah. I´ve always wanted to have a 

rainbow lorikeet and a couple of ecletus parrots! 

It´s hard to say when you love all animals! 

Bernardo Prieto                     
El apasionado por Aves 

 

Enamorado por los animales desde niño, pero 

especialmente por las aves, Bernardo Prieto es 

hoy propietario de más de veinte animales, 

incluyendo araras, loros y cacatúas. 

Constantemente él regala a sus seguidores fotos 

increíbles con sus aves, y en su entrevista él nos 

cuenta cómo surgió este amor y cómo es convivir 

con tantas especies distintas. 

Bernardo Pietro vive en Brasilia y trabaja en el 

área de periodismo, a pesar de haber estudiado 

hasta el 7º período de medicina veterinaria. 

Desde pequeño siempre ha sido apasionado por 

todo tipo de animales, silvestres y exóticos. Él 

ganó su primer animal cuando tenía un año de 

edad, una tortuga, y su primer ave fue una 

amazona y un ictérido (Icterus jamacaii) cuando 

tenía 3 años. Él cuenta que cuando era niño y vivía 

con su madre en un piso, todo el dinero que 

recibía de su madre y abuelos tenía destino cierto: 

¡comprar animales en la agropecuaria! 

Su mayor sueño siempre fue tener cacatúas, y 

después que lo realizó él considera que ellas son 

su especie favorita. Mismo hoy viviendo en una 

amplia casa, él necesitó disminuir mucho la 

cantidad de animales que tenía, por cuenta de 

espacio y ruido. Todavía él continua teniendo una 

gran cantidad de animales: dos guacamayos rojos 
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(Ara chloropterus), dos cotorras doradas (Guaruba 

guarouba), una amazona frentiazul (Amazona 

aestiva), una amazona alinaranja (Amazona 

amazonica), dos loros grises (Psittacus erithacus), 

tres cacatúas (una blanca, una moluqueña y una 

sulfúrea), una pareja de  pericos carigualdos 

(Platycercus icterotis), un tucán toco (Ramphastos 

toco), trece cotorras de Kramer (Psittacula 

krameri), una iguana y seis perros! 

¡Supervisión siempre! 

Cada ave o pareja posee sus viveros, ellos se 

quedan juntos cuando estoy cerca y supervisando. 

Por más que yo siempre tenga pulso firme con 

ellos, tengo miedo, pues esas aves son muy 

celosas unas de las otras. Cuando todas las aves 

están juntas conmigo, conviven bien, pero si llego 

muy cerca siempre hay una que es más posesiva 

conmigo, en el caso es la Cacatúa blanca. Tengo el 

cuidado de siempre soltar todas las cacatúas 

juntas en la habitación, para que aprendan a 

convivir bien entre sí, pero siempre con mi 

supervisión. 

Cacatúas  
Las cacatúas 

tienen un 

temperamento 

muy fuerte, 

pero son 

animales que 

cuando son 

mascotas 

necesitan de 

rutina, 

atención todos 

los días, jugar, gastar energía (prácticamente son 

como un perro). Todas las especies son muy 

compañeras e inteligentes, pero cada una tiene su 

particularidad. 

Hay mucha diferencia de comportamiento entre 

las especies de cacatúa blanca y moluqueña, las 

dos son mansas, van con todo el mundo, pero la 

moluqueña tiene el temperamento más fuerte, es 

más geniosa y parece ser mucho más inteligente, 

no que la blanca no sea, pero ¡la moluqueña 

sorprende mucho! Mi cacatúa blanca es el más 

travieso que tengo, es muy celoso y elegante, 

pero comparando con la moluqueña es 

sorprendente como ella tiene una mayor 

capacidad de aprendizaje. 

Hoy también poseo la especie sulfúrea, una gran 

sorpresa y encanto de ave, mucho más tranquilo 

hasta el momento que las otras dos especies, y 

mucho menor. Muy compañero, la cacatúa 

sulfúrea quiere estar a mi lado siempre, es la 

cacatúa que yo indico para las personas que 

quieren una más calma. Por supuesto, esto puede 

variar de ave a ave, sólo puedo hablar dentro de 

mi experiencia. 

Todas las cacatúas llegaron muy jóvenes, la blanca 

llegó con nueve meses, la moluqueña con cuatro 

meses y la sulfúrea con 4 meses. Como ellas ya 

llegaron extremamente mansas fue imposible 

resistir y no quedarse todo el tiempo con el ave en 

la mano, pero eso dejó las tres lloronas, cada vez 

que me veían gritaban pidiendo atención. ¡Con 

eso tuve que quedarme menos con ellas, y 

dejarlas unos días sin tanta atención! 

Guacamayos 
Hoy tengo sólo el guacamayo rojo y la cotorra 

dorada, pero ya he tenido el guacamayo 

azulamarillo (Ara ararauna) y el guacamayo 

macao (Ara macao). Yo siempre digo que las 

cotorras doradas mansas son las cacatúas 

brasileñas en términos de temperamento, son 

dóciles y carentes al extremo. Las dos guacamayas 

rojas me aman, ya las azulamarillas  llegaron y 

fueron creadas juntas, pero una se puso brava y la 

otra mansa. Yo ya tuve otro guacamayo royo y un 

macao que no llegaron mansos, vinieron ya 

adultos y yo nunca los cogí en la mano. Traté de 

alimentarlos con frutas y semillas para agradarles 

y amansarles, pero no conseguí cambiar su 

comportamiento. La macao siempre intentaba 

atacarme, creo que fue el ave más brava que he 

tenido. 
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Loro gris 
Asustadizamente inteligentes, así es como los veo. 

No son tan dóciles como las cacatúas, pero su 

capacidad de aprender es absurda, aunque sean 

aves más tardías para el habla. 

Interacción 
Cuando recibo visitas en casa, los guacamayos 

encantan a primera vista, pero su porte intimida 

más que las cacatúas. Cuando las personas ven 

que las cacatúas son muy mansas, ellas se asustan 

con los guacamayos. Los guacamayos son mansos 

también, pero tienen la mala costumbre de picar a 

las personas cuando no estoy cerca, y por eso las 

intimidan mucho.  

Yo suelo caminar con las aves, pero siempre 

tomando mucho cuidado. Cuando las personas las 

ven todos las quieren tocar, y siempre preguntan 

si son legalizadas y si es posible crear una en casa. 

Al saber que es posible tener un ave de estas 

legalizada, ellos se vuelven locos para tener una 

también! Los guacamayos rojos siempre llaman 

más la atención por su color, pero las cacatúas 

son las que más cautivan, yo siempre sigo que son 

perros de plumas, pues me imagino que la 

inteligencia puede ser muy parecida. 

¡Animales a la vista! 
Es difícil decir qué especie quiero tener en el 

futuro, ya conquisté algunas que ni en mis 

mejores sueños imaginé tener como la 

moluqueña! Pero quién sabe otras especies de 

cacatúa, como la negra, la galah. Siempre tuve 

ganas de tener un loris, y una pareja de ecletus. 

¡Difícil de escoger cuando amamos a todos los 

animales! 

Contato * Contacto 
https://www.facebook.com/berprieto/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/berprieto/
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