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CONHn;;; gELHOR 0 NOSSG PATRr:.{i)NIO NA7'UI?.AL 

..A. 

a MOCHa 
Chegou a hora de dar a conhecer mais uma das especies de aves que es
colheram estas acolhedoras ilhas para nidificarem e residirem durante 
todo 0 ano. 

Irei em primeiro lugar dar uma ideia geral das caracteristicas da or
dem a que pertence 0 Asio otus e so depois falarei em particular des
ta especie. 

Pertence a ordem dos Strigiformes que engloba mochos e corujas. 
Possuem cauda curta, plumagem macia, cabe~a grande, olhos virados pa
ra a frente e rodeados por um disco facial. A sua postura vertical, 
face achatada com d0is olhos grandes, fazem-nas apr¢ximar do homem. 
Esta morfologia e 0 facto de viverem a ca~ar a noite conferiram-lhes 
grande popularidade • . Sao consideradas aves agourentas, portadoras da 
infelic.idade e das mas noticias. Como a luz e para nos sinonimo de vi
da, presumimos que MO poderiam existir seres vivos que prescindamde
lao Os que vivem fora deste nosso mundo iluminado foram, por fsto, con
siderados excentricos e com poderes sobrenaturai's. Sao sobejamente 'co
nhecidos os filmes de terror que tem como pano de fundo vampir~s e mor
cegos. Estes ~!feros sao capazes de se orientarem na escuridao abso
luta evitando quaisquer obstaculos, gra~as a sua audi~ao altamente 50-

fisticada e ao seu aparato sonar sofisticado. 

o aperfei~oarnento de olhos, ouvidos e outros orgaos dos sentidos permi~ 
te que cada especie vislumbre 0 ambiente que 0 cerca de diferentes mo
dos. Um morcego e capaz de se aperceber de urn som que nao e detectavel 
pel os nossos ouvidos. A visao de uma aguia e 8 vezes mais aperfei9oa
da do que a do homem. 

A_nossa imagina9ao trabalha quando tentamos perceber como os mochos 
sao capazes de viver e sobreviver durante 0 periodo que nos sonhamos 
entre os len~ois. Nao e por acaso que os olhos dos mochas e corujas 
ocupam urna posi~ao frontal. 0 seu campo de visao e por isto largarnente 
aurnentado em rela9ao a qualquer uma das outras aves. Tem uma visao bi
nocular que abrange 70 graus dos 110 do seu campo total de visao. Os 
olhos sao aperfei~oados com vista a tirar maior partido da luz disponi
vel. Urna noite nublada pode parecer-nos escura mas nao 0 e para urn mo
cho. A falta de mobilidade dos olhos e cornpensada com a especial faci
lidade de moyer a cabe9a. Sao capazes de se aperceber das distancias ao 
situarern a cabe9a em varias posi90es. Tern alern disso, urna boa percep9ao 
das cores. 
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o sentido do ouvido nao e menos remareavel. Trabalha em eonjunto com a 
visao quando a ave se move na eseuridao. A sua audi~ao apurada permite 
localizar uma presa a deslocar-se no solo, mesmo antes de a ter visto. 
Tern a eapaeidade de apareeerem e desaparecerem sileneiosamente. Isto 
deve-se a plumagem que faz poueo atrito com 0 ar. As penas possuem na 
sua extremidade uma penugem aveludada que amorteee 0 barulho. Esta ca
racterlstiea e muito importante para surpreender as presas sem estas 
terem dado pela sua presen~a. 

A eaptura das presas e assegurada, cumulativamente pelas garras e pelo 
bieo forte e aduneo. Ca~am de prefereneia as primeiras horas do entarde 
eer ou ao amanhecer. 
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Poe:Ti, gerahlente , os ovos direc t amcnte no chao au TIClma c(\va es£,r ava taC:2 . 
OS 0~OS s ~o braneos e e5 f~ ric o s . S ~0 ~hoc a d0 s exc l usi vBnent e- pe la f ~~e a 
(. 3B Chc limita - s2 a trazer - lhe alime~to . o~ £iltotes ao nascere~ s~o 
C f~O S E cobertos par UDa p lu~a geD branca . A mae a liment a- c 5 es fr c£an~~ 

-HIes no hieo enor mes bocacIos d e ali::-len t o . t vu l£ar ver- Sf: junto ao 
nir:h o nove l os f ormados por ossos, coiro, etc .. Sao ma ter i ais sobre as 
qua i s os suc os digestivo s de s tas aves nao ac tuarn e por isso sao engl o
bado s no estomago, numa bola e expelidos. 

Ex i stem cerea de 140 espeeies de corujas ern todo 0 globo. Duas delas 
vi vern nos A<;ores: Asio otus e Tyto a lbc. . 

Vamos debru <; ar-nos apenas sobre a mais comum, Asio otus. 
f urn mocho de tamanho medio com 90cm de envergadura. Tem curiosamente, 
penaehos na eabec;a. A presenc;a de um grito pre-nupeial baixo "hui hui", 
ocorre em Marc;o ou Abril. Os jovens, pelo eontrario, gritam extridente
mente. Fazem os seus ninhos geralmente nos bosques. 0 numero de ovos e 
de 5 ou de 6 e a durac;ao do choco e de 27 a 28 dias. As jovens aves fi
cam junto dos pais ate ao inieio do Outono. Em Agosto podem ainda ser 
alimentadas pelos progenitores. A partir desta altura comec;am a aprender 
a eac;ar. Alimentam-se esseneialmente de ratos, mas tambem podem incluir 
na sua alimentac;ao pequenas aves doentes e inseetos. 

Esta espeeie tem sido poueo estudada nos AC;ores. Podera apresentar cer
tas partieularidades em relac;ao a mesma especie noutros pontos do globo, 
pelo facto de viver em ilhas. Ha assim necessidade de motivar as pessoas 
para 0 estudo da sua biologia, tendo sempre como lema a conservac;ao do 
nos so patrimonio natural. 
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