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Saracura

Aramides saracura (Spix, 1825)
(Slaty-breasted wood rail )

Nomes comuns: saracura, saracura-do-brejo, siricoia.
Ave da ordem Gruiformes, família Rallidae.
Distribuição no Brasil: sul e sudeste do país.
Morfologia e características gerais: ventre, cabeça e pescoço azul
‑acinzentados, patas longas de cor vermelha. Olhos de coloração
avermelhada e bicos esverdeados. Mede 34 cm.
Hábitat: florestas, áreas alagadiças e pantanosas. Hábitos terrestres, correm pela vegetação em vez de voar.
Dieta: desovas de pererecas, capim, brotos de milho, insetos e
larvas.

O esconde-esconde da Saracura
As saracuras são aves de pernas longas e finas, bico verde e olhos
vermelhos que correm pelo mato em vez de voar. Elas adoram as
visitas das crianças nas trilhas da Escola do Meio Ambiente. Ficam
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nos arredores da represa com
águas do ribeirão Lavapés,
pois o lanche predileto delas
são os ovinhos das pererecas,
colocados em plantas submersas. Têm um jeito todo
especial de espiar os nossos
passeios. Às vezes, a gente
nem imagina que estão por perto! Elas gostam de juntar os amigos
e amigas saracuras para brincar de esconde-esconde na vegetação.
Por isso, parecem que estão sempre correndo da gente. Que nada!
Todos os caminhos das trilhas da EMA servem para a brincadeira
das saracuras e pra gente saber se elas estão por lá, basta prestar
atenção e preparar os ouvidos para escutar seu canto forte e estridente!
A mata, com toda sua riqueza de árvores, flores, frutos, sementes,
terra, ar, água e muitos, muitos bichos, serve de quintal para as
brincadeiras das saracuras. Serve também pra pensar que sempre
podemos brincar com as cores da natureza. E é isso que enriquece a
vida no nosso planeta!
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