Criação do Pintarroxo de Queixo Preto
(Carduelis flammea)
Por Eduardo Jorge
À cerca de 3 anos, um amigo meu resolveu falar comigo a respeito de trocar 1 casal de pintarroxos de
queixo preto por 1 casal de HOUSE FINCHES. Como o preco era mais ou menos igual $1.500 dolares
australianos (177.000$) resolvi trocar.
1 semana depois recebi o meu primeiro casal de pintarroxos de queixo preto, um macho de 6 meses e a
fêmea de 12 meses. Como aqui na Austrália estes pássaros começam a criar no fim da primavera tive que
esperar 6 meses antesde pensar em criá-los. Todos os meus viveiros são de 1.5 x 1.5 x 1.8 metros e
coloquei lá o casal. O alimento para estes pássaros é muito simples:





1 parte de mistura para exóticos;
1parte de niger;
1 parte de sementes de canto para canários.
Mantive assim o casal até chegar a altura da criação.

No principio de novembro, a fêmea começa a andar
com algodão no bico, e nessa altura amarrei um
ramo de árvore na rede, juntamente com 1 ninho de
canario (metal). Cerca de 8 dias depois o ninho
estava completo, cheio até acima com 1 buraco no
centro de cerca de 5 cm. Apareceu o 1º ovo, e ai
começou também o meu problema, pois o macho
começou a destruir o ninho. Tirei-o para fora do
viveiro até a fêmea acabar a postura. 5 dias depois
estavam lá 5 ovos, mas dias depois eram 6 no total.
Estes pássaros às vezes pôem 7 ovos, sendo o
normal 5 a 6. A incubação leva 14 dias, a fertilidade
normal é de cerca de 90%, por vezes100%.

Os pequenos nascem ao fim dos 14 dias, e são escuros com o ventre acizentado. A fêmea é muito boa
mãe, e até ao macho não o deixa perto do ninho, assim que ele chega perto a fêmea tapa os pequenos. O
macho só tentou destruir o ninho porque era a 1ª vez que criava depois disso nunca mais. A comida nesta
fase é a mesma, só que agora com mais estas coisas todas: 1 ovo cozido picado; 2 colheres de mistura que
contem:








mistura de insectos...........250 gr.
arroz de bebe.....................100 gr.
mistura de vegetais secos..250 gr (comprada na loja de produtos naturais).
2 colheres de vitaminas em pó.
10 bichos da farinha por dia.
sementes germinadas com óleo de figado de bacalhau
1 colher de cha de vitaminas em po.

Tudo isto é fornecido 2 vezes por dia.
Gostam muito de cabeças de dente de leão, mas não muitas se não eles não querem mais nada, apenas à
volta de 5 por dia. Todos os dias se vê que os pequenos a crescer e muito, pois agora o macho e a fêmea
ambos passam a dar de comer às crias, mas também encontrei 1 pequeno no chão morto, que era muito
pequenino comparado com os outros. No total são 4 no ninho. Sairam do ninho à volta dos 17 dias, tanto
a fêmea como o macho continuam a dar de comer por mais 2 semanas. Com esta idade começam a comer,
e às 3 semanas são independentes. Quando as crias começam a comer sozinhas começa um novo ciclo.
Estas aves são muito boas a criar, é muito raro que morra algum depois de sair do ninho. Por volta do
meio do mês de Fevereiro começam a mudar de penas. nesta altura junto todos eles em 1 ou 2 viveiros,
até à próxima criação. Durante este tempo , mantenho-los com o mesmo comer que mencionei no
principio.
Na altura que escrevo este artigo estão a começar na muda da pena. Este ano com 5 casais que criei tirei;




1ª volta.............21.
2ª volta............23.
3ª volta............17.

Total desta criação...................61.
Por isso digo e escrevo que, para mim, é o pássaro mais simples de CRIAR.
E.JORGE. (texto e fotos gentilmente cedidos pelo autor)
Fonte: Avilandia

