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Exóticos
ANILHA
A diretoria de Exóticos da Federação Ornitológica do Brasil –
FOB, comunica a mudança da bitola para anilhamento espécie
Mandarim (Poephila (Taeniopygia) guttata).
A tabela para anilhamento de aves FOB - OBJO vigente prevê dois diâmetros
internos das anilhas permitidas para os Mandarins, o primeiro é 2,5 mm e
o segundo 2,7 mm (diâmetro permitido desde que o tamanho da ave esteja
compatível, caso contrário a ave será desclassificada), contudo nos últimos
anos a espécie vem passando por grande transformação em todo o mundo,
e melhoraram muito em qualidade adquirindo melhor forma e aumentaram
de tamanho.
Os criadores brasileiros, através de trabalho de melhoramento genético,
também chegaram a ao padrão de aves maiores e os atuais diâmetros das
anilhas não são mais compatíveis com o tamanho da ave.
Com base em estudo de caso, a diretoria de Exóticos, tanto da FOB, como
da OBJO – Ordem Brasileira de Juízes de Ornitologia, solicitou e obteve a
aprovação da alteração do diâmetro interno das anilhas para 2,7 mm e 3,0
mm (diâmetro permitido desde que o tamanho da ave esteja compatível,
caso contrário a ave será desclassificada).
A alteração garante o bem estar das aves de maior porte, que terão uma
anilha compatível com o seu tamanho, preservando sua integridade física.
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NOMENCLATURA
Na revisão da nomenclatura do segmento de Exóticos, em 2019, foi criado
um grupo novo:
EX 08 – EXÓTICOS FAUNA EUROPEIA E OUTROS.
Este grupo contempla Carduelis, Carpodacus, Pyrruhlas e Serinus.
Segue tabela de anilhamento destas espécies
Espécie
Nome Científico Diâmetro da anilha
Organeto		
Carduelis flammea		
2.5 mm
Verdilhão		
Carduelis chloris		
3.0 mm
Pintassilgo Siberiano
Carduelis major		
2.7 mm
Pintassilgo Português
Carduelis carduelis		
2.7 mm
Carduelis Spinus		
Carduelis spinus		
2.2 mm
Carduelis Nonato		
Carduelis nonato		
2.5 mm
Carduelis Atrata		
Carduelis atrata		
2.5 mm
Carduelis Barbata		
Carduelis barbata		
2.5 mm
Carduelis Psaltria		
Carduelis psaltria		
2.5 mm
Carduelis Tristis		
Carduelis tristis		
2.5 mm
Carpodacus Mexicano
Haemorhous mexicanus
3.0 mm
Don Fafe			
Pyrrhula pyrrhula		
3.2 mm
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OBSERVAÇÃO
Os Mandarins que foram anilhados com a anilha de diâmetro interno de
2,5 mm estão aptos a participar dos campeonatos de 2020, 2021 e 2022 e
sugerimos que os criadores desta espécie passem a anilhar suas aves com
os novos diâmetros estabelecidos sempre levando em conta que esta anilha
esteja compatível com o tamanho da ave.
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