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Tucano

Ramphastos toco (Statius Muller, 1776)
(Toco toucan)

Nomes comuns: tucano, tucanuçu, tucanaçu, tucano-boi.
Ave da ordem Piciformes, família Ramphastidae.
Distribuição no Brasil: extensa nas florestas do território brasileiro, típicos da floresta amazônica.
Morfologia e características gerais: pesa em média 500 gramas e
tem entre 40 a 60 cm de comprimento, possui 14 vértebras cervicais.
Sem dimorfismo sexual. Bicos longos e coloridos com língua filamentosa, fímbrias laterais, com aparência de uma pena. Plumagem
negra e avermelhada embaixo da cauda. Asas curtas e cauda relativamente longa. Vivem em pares ou grupos.
Hábitat: florestas, sertões secos da caatinga e vegetação baixa do
cerrado. Ninhos em cavidades de tronco de árvores.
Dieta: pequenas frutas, frutos de goiabeira, figueira, embaúba e
palmito. Pequenos invertebrados (aranhas, grilos, cupins). Ovos e
filhotes de passarinhos.
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Vida de tucano

Na mata da Escola do Meio Ambiente vivem vários tucanos. São
aves lindas, o bico todo colorido de alaranjado nem parece de verdade! Quando nascem, não têm penas, mas têm uma almofadinha
na perna, para que possam ficar protegidos dos materiais ásperos
dos ninhos. A natureza é sábia mesmo! Os casais de tucanos se revezam para chocar os ovos e alimentar os filhotes, nos ninhos que
fazem em ocos de árvores. Às vezes, os casais usam, emprestados,
os ninhos dos pica-paus para colocar de dois a quatro ovinhos, que
irão incubar por pouco mais de duas semanas. Depois, devolvem os
ninhos para as famílias dos pica-paus. Quanta amizade! Com um
mês e meio, os filhotes estão prontos para deixar o ninho. São brincalhões, gostam de voar pelas florestas e também por algumas cidades. Em Botucatu, de vez em quando somos agraciados com tucanos voando de um lado para outro. É uma maravilha observar esta
ave tão linda, tão colorida perto da gente!
Dormem empoleirados; para isso, colocam o bico sobre as costas
e a cauda sobre as costas e a cabeça. Será que isso é jeito de tucano
dormir? Parece um gatinho enrolado em cima de uma almofada!
Infelizmente, por serem tão bonitos, muitas vezes são capturados
para o tráfico de animais, para ser vendidos em lojas. Por isso, no
futuro, podem entrar em extinção.
Já imaginaram o nosso céu, nossas matas e cidades sem o voo dos
tucanos? Sem as brincadeiras alegres dos bandos de filhotes? Que
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tal a gente ajudar os tucanos a serem livres na natureza para que
possam continuar encantando nossas vidas com tão rara beleza?
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