Mandarins - A mutação Face Castanha
Por Ricardo Pereira
As mutações face castanha e face cinzenta existem na Europa há cerca de 20 anos. Embora
tenham diferentes nomes são na verdade a mesma mutação em linhas diferentes, dai que
correctamente o Face Castanha seja uma combinação e não um mutação.
O face-castanha é o resultado da mutação Face-cinzenta em aves da linha castanha. Embora se
possa parecer com a mutação Isabel, coloração claro em tons de bege com a zona do abdómen
em tons de castanho, um dos aspectos mais interessantes sobre esta mutação é o surgimento de
bochechas em ambos os sexos. A coloração da face pode variar em intensidade embora seja
quase sempre bem definida. A coloração do peito nos machos é também bastante visível, ao
contrário do que sucede com os Isabel. Em ambos os sexos a amplitude e intensidade de
coloração no corpo é considerável chegando desde o branco ao bege prateado, num tom muito
semelhante ao prateado recessivo.
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Esta mutação, em ambas as suas variantes é dominante, podendo ocorrer como factor simples ou
duplo. O recomendável é o acasalamento de Face-cinzenta x normal e não dois face-cinzenta,
deste modo conseguem-se as crias de melhor coloração não se perdendo a intensidade das
marcações de flancos e face dos machos. Como mutação dominante e, para mais bastante
apelativa, esta variedade é fácil de produzir e pode ser interessante na melhoria de outras
linhagens, pois elimina a questão dos portadores. Tendo sempre em consideração que a mutação
original é a face-cinzenta e assumindo a face-castanha como uma combinação desta com a
mutação castanha, podemos facilmente trabalhar ambas. Pessoalmente prefiro a segunda através
de acasalamentos do tipo Face-castanha x castanho ou, em alguns casos, face-cinzenta/castanho
x castanho.
O uso de fêmeas face-castanha é, quanto a mim, de preferir no acasalamento com castanhos facepreta para a produção de face-castanha + face-preta, uma combinação com grande interesse pela
sua parecença visul, muito apelativa.
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Consegue-se a combinação deste factor com diversos outros de entre os quais serão os seguintes
alguns dos mais interessantes:
 CFW (Pálido) Face-cinzenta
 Face-castanha Pinguim (Peito branco)
 Face-castanha Peito laranja
Mais recentemente tem surgido em torno desta mutação o interesse pela sua inclusão em linhas
de Phaeos co o objectivo de estender a coloração vermelha às costas e abdómen. Os resultados
iniciais ainda não são conclusivos.
Ressalve-se que a importação recente desta mutação para o nosso pais e a sua facilidade de
selecção, fazem com que a grande maioria dos exemplares disponíveis no mercado sejam de um
nível bastante aceitável, justificando só por isso a sua presença em alguns efetivos.
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