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INTRODUÇÃO
Dentre as aves que incluem serpentes na dieta

há diversas espécies que são eficientes caçadoras, por
exemplo, os accipitrídeos águia-cobreira Circaetus
gallicus da Europa, Ásia e África e o gavião Buteo
albicaudatus do México e Américas Central e do Sul
(Accipitriformes: Accipitridae), a coruja-buraqueira
Athene cunicularia (Strigiformes: Strigidae) e o acauã
Herpetotheres cachinnans (Falconiformes:
Falconidae), espécies que ocorrem do México à
Argentina (Vanzolini, 1948; Costa et. al., 2009;
Mattison, 1995; Martins et al., 2003, Sawaya et al,.
2003a; Motta-Junior, 2010).
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RESUMO

São relatadas três observações sobre predação da serpente Philodryas patagoniensis (Serpentes: Colubridae) pela seriema
Cariama cristata (Gruiformes: Cariamidae) e pela coruja suindara Tyto alba (Strigiformes: Tytonidae) na região de Munhoz,
Minas Gerais.
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Os passeriformes não são eficientes
caçadores de serpentes, mas na literatura há relato
do joão-de-barro Furnarius rufus (Passeriformes:
Furnariidae) capturando um jovem de Liophis
almadensis observado em Viamão, RS (Serpentes:
Colubridae) (Tozetti, 2010).

As garças também são incluídas entre as aves
que capturam serpentes, por exemplo, a garça
savacu-de-coroa Nyctanassa violacea e a garça
maria-faceira Syrigma sibilatrix (Ciconiiformes:
Ardeidae), ambas de ocorrência geográfica sul-
americana (Gillette & Heilbrum, 2011; Franz et al,
2007).
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    ABSTRACT

We report three observations of predation on the snake Philodryas patagoniensis (Serpentes: Colubridae) by the red-legged
seriema Cariama cristata (Gruiformes: Cariamidae) and by the barn owl Tyto alba (Strigiformes: Tytonidae) in the region of
Munhoz, Minas Gerais.
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Neste relato descrevemos três casos de
predação sobre serpentes por aves, observados por
nós durante estudos sobre comunidades de serpentes
em região de campos de altitude com vegetação de
araucárias e áreas de agricultura, no município de
Munhoz, Minas Gerais (22°36’S, 46°21’W). As
serpentes predadas foram Philodryas patagoniensis
e as aves predadoras foram a coruja suindara Tyto
alba e a seriema Cariama cristata.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira observação ocorreu em julho de

2006, às 09h45min, em área de transição entre campos
de altitude e plantações. Nesta ocasião uma seriema
capturou no chão um jovem de P. patagoniensis com
cerca de 500 mm de comprimento. A serpente, presa
pelas garras da ave, foi bicada na cabeça e engolida
em aproximadamente 3 minutos. A seriema pareceu
não se incomodar com a nossa presença perto.

A segunda foi em julho de 2008, entre
20h00min-21h00min horas, com temperatura do ar
11ºC. Uma coruja suindara adulta que estava numa
araucária avistou uma P. patagoniensis no chão,
aproximadamente 7 metros de distância.  Num vôo raso
a coruja capturou a serpente com as garras e voou
para o forro de uma edificação rural, onde já estava
um ninho de suindaras com quatro indivíduos, três
filhotes e uma coruja adulta.

A terceira foi em dezembro de 2008, às
10h20min, em área de capim Brachiaria, com
temperatura do ar 20ºC. Uma seriema capturou um
filhote de P. patagoniensis cerca de 300 mm de
comprimento e a engoliu em menos de 1 minuto.
Também desta vez a ave pareceu não se incomodar
com a nossa proximidade.

Os episódios de predação observados por nós
ocorreram no chão, em áreas abertas onde serpentes
ficam mais expostas aos predadores, mas há relatos de

aves que as capturam tanto no chão quanto nos estratos
arbustivos e arbóreos (Karr et al, 1990; Sick,1984;
Lillywhite & Henderson, 1993; Martins et al., 2003,
Sawaya et al. 2003a, 2003b).

Os potenciais caçadores de serpentes na região
onde ocorreram as observações são os falconídeos
gavião carrapateiro Milvago chimachima, o falcão-
de-coleira Falco femoralis e o caracará Caracara
plancus (Falconiformes: Falconidae). Também comum
na região e potencialmente caçadora de serpentes é a
coruja-buraqueira Athene cunicularia (Strigiformes:
Strigidae).

P. patagoniensis foi a quinta espécie mais
freqüente dentre as serpentes coletadas na área,
ficando atrás dos viperídeos em ordem de ocorrência
(Travaglia-Cardoso, 2011).

Apesar de serem mais freqüentes do que P.
patagoniensis, não observamos nenhuma predação
sobre viperídeos, mas temos uma evidência indireta -
em maio de 2004 foi coletada na região uma fêmea
jovem de Bothrops neuwiedi (CRC 350.0 mm, massa
40.0 g) com duas costelas quebradas e calcificadas
no flanco direito, com cicatrizes ao redor das
calcificações, possivelmente causadas por
perfurações. É possível que esta serpente possa ter
sofrido um ataque mal sucedido de um predador, como
relatado na literatura sobre uma fêmea de Bothrops
alternatus que sobreviveu ao ataque de uma coruja
buraqueira (Martins et. al., 2003)

É bem provável que predação sobre serpentes
ocorra com mais freqüência do que descrito na
literatura, tanto nas áreas abertas quanto de mata, uma
vez que seus predadores estão presentes nestas áreas.
Parâmetros ecológicos relativos à história da vida de
serpentes podem ser afetados de várias formas devido
à predação, um aspecto tão interessante de investigar
quanto difícil de ser estimado apenas com observações
pontuais.
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