Como comprar frigilidae do género carduelis?
É uma das perguntas mais frequentes para o nosso email.
Pois bem, a resposta tarda mas não falta e assim iremos explicar como o fazer,
tendo em conta as diversas espécies.
Frigilidae:
1.

Fringilla coelebs (Tentilhão)

2.

Coccothraustes coccothraustes (Bico-grossudo)

3.

Serinus serinus (Chamariz)

4.

Loxia curvirostra (Cruza-bico)

5.

Pyrrhula pyrrhula (Dom-fafe)

6.

Carduelis carduelis (Pintassilgo)

7.

Carduelis atrata (Negrito da Bolívia)

8.

Carduelis cucullata (Pintassilgo da Venezuela)

9.

Carduelis spinus (Lugre)

10. Carduelis chloris (Verdilhão)
11. Carduelis psaltria (Pintassilgo de Capa Preta)
12. Carduelis barbata (Verdilhão de Cabeça Negra)
13. Carduelis yarrellii (Pintassilgo do Nordeste)
14. Carduelis tristis
15. Carduelis xanthogastra (Pintassilgo de barriga amarela)
16. Carduelis notata

17. Carduelis magellalina (Cabecita negra)
18. Acanthis cannabina (Pintarroxo)
19. Acanthis flammea (Pintarroxo-de-queixo-preto)
20. Passer domesticus (Pardal-comum)
21. Passer montanus (Pardal-montês)
Seguramente existem mais espécies e muitas mas muitas mais subespécies,
mas seria um autoflagelo enumera-las todas num artigo.
No que toca aos pontos 6 a 17, lugres do género carduelis, o que vos poderei
dizer é que varia muito de criador para criador.
Existem criadores que criam só para as encomendas, existem criadores que
criam e vendem logo as aves a sair dos pais, os que criam com amas, os que
criam com os pais e os que não criam mas dizem que criam.
Ora, a época (alargada) de criação destas aves é de Janeiro a Agosto, mas
também existem criadores que aproveitam a época de Outubro a Dezembro
para criar.
As aves nascidas em Outubro/Dezembro, são vendidas como primeiras do ano
seguinte ou últimas do ano anterior de acordo com as anilhas. Como é óbvio
são as últimas aves a serem vendidas e não irão criar no ano de aquisição.
Assim são pássaros de menor valor que irão ser vendidos a qualquer preço aos
incautos que não compraram aves antes de Dezembro e Janeiro.
Em Janeiro e Fevereiro também são vendidos os reprodutores que criaram
entre Outubro/Dezembro como se não tivessem criado.
Assim, estas são as fraudes normais que acontecem todos os anos.

Um bom criador escolhe as suas aves com antecedência, compra-as ou
encomenda-as até Novembro, garantindo que escolhe as melhores aves para o
seu plantel e que compra aves de qualidade.
Também os há, como eu, que encomendam aves com um ano de
antecedência, tentando garantir as melhores.
Ou seja, quando queremos formar um plantel, quando queremos qualidade,
devemos procurar os criadores nacionais e se necessário estrangeiros com
aves de qualidade e devemos escolher e comprar ou encomendar as aves o
mais rápido possível.
Se queremos ter as aves, com ou sem qualidade, devemos procurar o melhor
preço seja onde for.
Mas devemos ter em conta que em Outubro a ave tem um preço, em
Novembro tem outro, e assim sucessivamente até Janeiro podendo triplicar o
seu valor. Ou seja a ave que em Agosto custa 50€, em Janeiro custará 100150€ em alguns dos casos.
Outro caso é as aves do ano, naturalmente mais baratas e as aves com mais
de 1 ano (reprodutoras), estas ultimas, podem ter criado ou não, mas
garantidamente criarão melhor que as primeiras. Nos carduelis é raro
aparecerem aves que criem muito bem no primeiro ano, sendo que as
melhores ninhadas e criações aparecem do segundo ano em seguida.
Os híbridos, um F1, o primeiro cruzamento, é barato e muito comum, mas
quando já falamos em trabalhos genéticos, aí os preços são brutais, com aves
a custarem mais de 1000€. Aqui também existe uma escala de preços, um F1
(c. cucullata) cinzento custa 100-150€, o F2 150-300€, o R1 300-400€, R3 400600€, R4 600-1000€ dependendo da semelhança com a espécie para a qual
queremos fazer a regressão. (preços estimativos)
É claro que também existem aves mais caras, no Mundial do ano passado
estava um carduelis carduelis major (R5 – nova mutação) a 2500€. Estamos a
falar de 6-8 anos de trabalho para conseguir um pássaro. É claro que fixada a

mutação, teremos uns 10 casais aptos a tirar a mutação o que nos irá dar
vantagem na hora de vender. Também sendo uma mutação nova, existe uma
elevada procura.
Ou seja cada nova mutação traz a vantagem da novidade e se tivermos o que
poucos têm, estamos a trabalhar bem e sempre em vantagem. É claro que
devemos ter no mínimo 10 a 12 casais de clássicos, de topo, extrema
qualidade a fim de conseguirmos trabalhar as mutações, fortalecendo as
nossas aves.
Espero que tenham entendido que devemos escolher bem o criador e adquirir
atempadamente as aves que queremos para o nosso plantel.
Boas criações.
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