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A REVISTA 

Apresento a vocês a Revista Diário de 

Estudos de Falcoaria. Para a sua primeira 

edição recopilei o conteúdo dos seis primeiros meses 

de existência do antigo blog que deu origem ao site 

atual.  A ideia é que de agora em diante as matérias 

do site sejam também lançadas na revista, 

juntamente com conteúdo inédito. Assim os leitores 

podem fazer o download das edições, imprimir e 

começar a formar uma pequena biblioteca de 

estudos de Falcoaria. Por enquanto a periodicidade da revista ainda não está definida, 

mas é só acompanharem minha fanpage que todas as informações sobre a revista 

serão lançadas lá. 

A Revista Diário de Estudos de Falcoaria é gratuita e tem a mesma 

proposta do site: transmitir o conhecimento a todos os apaixonados pela Arte da 

Falcoaria, especialmente os iniciantes. Além disso, exatamente como no site, o 

conteúdo da revista será na sua maioria trilíngue (Português, Inglês e Espanhol), 

permitindo assim que ela auxilie falcoeiros aprendizes de todo o mundo, e não apenas 

os Brasileiros. Promover o intercambio entre Falcoeiros nacionais e estrangeiros é mais 

um dos objetivos do meu site e agora também da minha revista. Meu objetivo é que as 

próximas edições sejam 100% trilíngues. Todas as edições da revista estarão 

disponíveis para o Download no site www.diariodefalcoaria.com. Divulguem para os 

seus amigos e curtam minha fanpage para não perderem nenhuma novidade! Fiquem 

a vontade para me enviarem sugestões de matérias, entrevistas, traduções, etc. Vocês 

podem tanto me mandar mensagens pela fanpage quanto pelo e-mail 

diariodefalcoaria@gmail.com  Obrigada a todos, especialmente aos que me 

incentivaram na criação desta revista, e uma excelente leitura a todos!! Abraços, Kátia 

Boroni. 

I present to you the Magazine Falconry Studies Journal. For its first edition I am 

republishing the content of the first six months of existence of my old blog that 

became my current site. The idea is that from now on the material of my website will 

also be published in the magazine, along with original content. So readers can 

download its editions, print and create a small Falconry studies library. For now the 

magazine's periodicity is not yet defined, but follow my fanpage that all information 

about the magazine will be published there. 

http://www.diariodefalcoaria.com/
mailto:diariodefalcoaria@gmail.com
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The Magazine Falconry Studies Journal is free and has the same proposal of the site: 

to transmit knowledge to all passionate people about the Art of Falconry, especially 

beginners. Also, just like on the site, the magazine's content will be mostly trilingual 

(Portuguese, English and Spanish), thus allowing it to assist falconers apprentices from 

around the world, not just Brazilians. Promoting exchange between Brazilian and 

foreign falconers is another goal of my site and now of my magazine, too. My goal is 

that the next editions will be 100% trilingual. All editions of the magazine will be 

available for download on www.diariodefalcoaria.com  site. Tell your friends and like 

my fanpage so you won´t lose any news! Feel free to send me suggestions about 

interviews, translations, etc. You can either send me a message by my fanpage or by 

email diariodefalcoaria@gmail.com Thanks to all, especially to those who encouraged 

me in creating this magazine, and have a good reading! Hugs, Katia Boroni. 

Les presento a la Revista Diario de Estudios de Cetrería. Para su primera edición 

publiqué el contenido de los primeros seis meses de existencia del antiguo blog que 

dio origen al sitio actual. La idea es que a partir de ahora el contenido del sitio también 

será publicado en la revista, junto con contenido original. Así, los lectores pueden 

descargar las ediciones, imprimirlas y comenzar a formar una pequeña biblioteca de 

estudios de cetrería. Por ahora la periodicidad de la revista aún no está definida, pero 

sigan mi página en face que así sabrán de  toda la información sobre la revista. 

La Revista Diario de Estudios de Cetrería es gratuita y tiene la misma propuesta del 

sitio: transmitir  conocimiento a todos los apasionados por el arte de la Cetrería, 

especialmente a los principiantes. También, al igual que en el sitio, el contenido de la 

revista estará en tres idiomas (portugués, Inglés y Español), lo que permitirá ayudar a 

aprendices de Cetrería de todo el mundo, no sólo los brasileños. Promover el 

intercambio entre los cetreros nacionales y extranjeros es más uno de los objetivos de 

mi sitio y ahora de mi revista. Mi objetivo es que las próximas ediciones sean 100% en 

los tres idiomas. Todas las ediciones de la revista estarán disponibles para su descarga 

en el sitio www.diariodefalcoaria.com. Hable con sus amigos y dale le gusta a mi 

página en face para no perder ninguna noticia! Siéntese libre para enviarme 

sugerencias de entrevistas, traducciones, etc. Ustedes pueden enviarme un mensaje 

por mi página en face o por correo electrónico  diariodefalcoaria@gmail.com  Gracias a 

todos, especialmente a los que me incentivaran en la creación de esta revista, ¡y una 

excelente lectura a todos! Abrazos, Kátia Boroni. 

 

 

 

  

http://www.diariodefalcoaria.com/
mailto:diariodefalcoaria@gmail.com
mailto:diariodefalcoaria@gmail.com
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O SITE DIÁRIO DE ESTUDOS DE FALCOARIA 

  
  
Iniciar na falcoaria não é através da compra da primeira ave, ou pelo menos não deveria ser 
assim. Muitos creem que criar uma ave de rapina é o mesmo que criar um papagaio ou uma 
arara, e não poderiam estar mais enganados. Acondicionar uma ave de rapina dentro de uma 
gaiola, dar carne moída como alimento, cortar penas das asas são vários procedimentos 
equivocados que muitos adotam por falta de conhecimento. Apesar de vários sites ótimos 
darem muito conhecimento aos iniciantes, achei que faltava uma ponte, um site feito por um 
iniciante dialogando com outros iniciantes, numa postura humilde, porém engajada onde o mais 
importante não é ensinar, mas compartilhar o conhecimento. Foi com esta proposta que surgiu 
o Blog e que mais tarde virou o site Diário de Estudos de Falcoaria. Entrevistas com 
falcoeiros Brasileiros e estrangeiros, resumos de livros, traduções, reportagens e muito mais 
vocês encontram no site e agora também na sua revista, disponível para download no próprio 
site. Boa leitura e bons voos! 
  
Starting in falconry is not through the first bird purchase, or at least should not be. Many people 
believe that keeping a bird of prey is the same as keeping a parrot and a macaw, and they are 
totally wrong. Keeping a bird of prey in a cage, giving ground beef as food, cutting wing feathers 
are several wrong procedures that many people do due to lack of knowledge. Although there 
are several great sites that share a lot of information to beginners, I thought it lacked a site 
made by a beginner dialoguing with other beginners, with a humble but engaged posture where 
the most important is not to teach but to share knowledge. It was with this aim that I created my 
blog, that later became the website Falconry Studies Journal. Interviews with Brazilian´s and 
foreigners´ falconers, book summaries, translations, reports and much more you find in the 
website and now also in the magazine, available to download in the same site. Good reading 
and great flights! 
  
Iniciar en la cetrería no es comprando el primer ave, o por lo menos no debería serlo. Muchos 
creen que tener un ave de presa es lo mismo que tener un loro o un guacamayo, y no podrían 
estar más equivocados. Poner un ave de presa en una jaula, dar carne molida como alimento, 
cortar las plumas de las alas son varios procedimientos erróneos que muchos adoptan por falta 
de conocimiento. A pesar de que hay varios sitios importantes que dan mucho conocimiento 
para los principiantes, creo que faltaba un sitio hecho por un principiante dialogando con otros 
principiantes, con una postura humilde, pero comprometida, donde lo más importante no es 
enseñar sino que compartir el conocimiento. Fue con esta propuesta que surgió el Blog que 
más tarde se convirtió en el sitio Diario de Estudios de Cetrería. Entrevistas con cetreros 
brasileños y extranjeros, resúmenes de libros, traducciones, informes y mucho más se 
encuentran en el sitio y ahora también en su revista, disponible para descarga en el propio sitio. 
¡Buena lectura y buenos vuelos! 
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QUEM SOU EU * WHO AM I * QUIÉN SOY YO 

 

Sou graduada e pós graduada em Letras, professora de Inglês e 

Espanhol e tradutora. No momento estou fazendo um MBA em 

Jornalismo Digital e aprendendo Francês. A Falcoaria surgiu na 

minha vida no final de 2014, quando vi as aves de perto pela 

primeira vez. Eu me apaixonei por esta arte ancestral e decidi 

me dedicar a ela de corpo e alma. Depois de meses de estudo e 

de me associar à ABFPAR e à ANF, eu resolvi em Março de 2015 

criar um blog para compartilhar os meus estudos com os demais 

iniciantes. Em Novembro de 2015 meu blog virou site, e passou a 

oferecer ainda mais conteúdo como matérias, resumos, 

traduções e entrevistas Meu objetivo é contribuir para o 

crescimento da falcoaria no Brasil, na divulgação da Falcoaria 

mundial e na conservação e reabilitação de aves de rapina. Minha 

primeira ave já chegou, uma coruja Tyto furcata chamada 

Sophia, cujo nome significa Conhecimento. Sophia me ajudará no 

meu projeto de Educação Ambiental chamado Corujando por aí, 

onde irei ajudar a desmitificar o papel de vilões que as aves de rapina ainda tem, ajudando assim na 

sua conservação. E tudo isso é só o início de uma longa jornada... Maktub 

 

I am a graduated and post graduated in languages, I´m an English and Spanish teacher and a 

translator and now I am doing an MBA in Digital Journalism and learning French. Falconry appeared in 

my life in the end of 2014, when I saw the raptors personally for the first time. I fell in love with 

this ancient art and decided to dedicate myself to it, body and soul. After months of studying and 

after joining ABFPAR and ANF, I decided in March 2015 to create a blog to share my studies with 

other beginners.  In November 2015 my blog turned into a site, and it started to offer even more 

content such as news, summaries, translations and interviews. My goal is to contribute to the growth 

of falconry in Brazil, to the promotion of world falconry and to the conservation and rehabilitation of 

birds of prey.  My first bird has just arrived, a barn owl called Sophia, which means knowledge. 

Sophia will help me in my environmental education project called “Corujando por aí”, which will help 

demystify the role of villains that Raptors still have, thus helping in their conservation. And all of 

this is only the beginning of a long journey ... Maktub 

 

Soy graduada y con pos grado en Filología, profesora de Inglés y Español y traductora. Actualmente 

estoy haciendo un MBA en periodismo digital y aprendiendo  francés. La cetrería llegó a mi vida al 

final de 2014, cuando vi las aves de presa por primera vez. Me enamoré de este antiguo arte y decidí 

dedicarme a él de cuerpo y alma. Después de meses de estudio y  de asociarme a ABFPAR y ANF,  

decidí en marzo de 2015  crear un blog para compartir mis estudios con otros principiantes. En 

noviembre de  2015 mi blog se transformó en sitio, y comenzó a ofrecer aún más contenidos y 

materiales, resúmenes, traducciones y entrevistas.  Mi objetivo es contribuir al crecimiento de la 

cetrería en Brasil, en  la difusión de la cetrería mundial y en la conservación y rehabilitación de aves 

rapaces. Mi primera ave ha llegado, una lechuza Tyto furcata  llamada Sophia, cuyo nombre significa 

conocimiento. Sophia me ayudará en mi proyecto de educación ambiental llamado “Corujando por aí”,  

que ayudará a desmitificar el papel de villanos que las rapaces todavía tienen, ayudando así en su 

conservación. Y todo esto es sólo el comienzo de un largo viaje ... Maktub 
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METABOLISMO DO ESTRESSE: IMPACTOS NA SAÚDE E NA PRODUÇÃO ANIMAL 

Resumo do Texto: Metabolismo do Estresse: Impactos na Saúde e na produção animal, 
Seminário apresentado por ELISANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, na disciplina Bioquímica do 
Tecido Animal no Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Maio de 2005. Professor da Disciplina: Félix H. D. González. 

Se o stress causa problemas nos seres humanos, é de se esperar que eles também tenham um impacto 
na saúde fisiológica e mental dos animais. As alterações causadas pelo stress provocam uma “quebra do 
equilíbrio orgânico, em outras palavras da homeostasia, e a capacidade adaptativa sobre estas 
alterações é chamada de metabolismo do estresse. O estresse visto de uma forma mais clara:  “é uma 
resposta fisiológica do organismo provocado pela alteração da homeostasia, que busca fornecer ao 
corpo subsídios para responder e adaptar-se a estas alterações.” (SANTOS, 2005, p.1) 

O prolongamento do stress causará vários transtornos no organismo, resultando em alterações 
produtivas, reprodutivas, comportamentais e psíquicas. Segundo o autor é importantíssimo 
compreender o metabolismo do estresse e a resposta dos animais a esta influência para que 
tais problemas descritos acima possam ser minimizados ou evitados, em se tratando de 
animais silvestres ou domésticos. 

Há vários agentes estressores como o frio/calor, fome, dor, ansiedade, medo, que provocarão 
um estímulo nervoso que ao chegar ao cérebro, mais precisamente no hipotálamo, provocará a 
liberação de vários hormônios causando várias alterações metabólicas. O autor divide o 
mecanismo do estresse em três etapas: 

 

1ª fase – Alarme É subdividida em Fase de choque e contra choque. Na fase de choque ocorre 

o desencadeamento provocado pelo agente estressor que irá ativar o eixo 

HHA, com a participação também do sistema nervoso autônomo, ativando as 

respostas físicas, mentais e psicológicas ao estresse. 

2ª fase – Resistência Atuação predominante da adrenal ocorrendo uma atuação máxima de 

glicocorticóidese catecolaminas. Estes atuam ativando a glicogenólise no 

líquido extra-celular e a glicogênese e gliconeogênese no fígado, inibindo a 

insulina e estimulando o glucagon. Isto permite um maior aporte de glicose 

para todo o organismo, principalmente para as células cerebrais e 

musculares. Os glicocorticoides atuam também controlando as 

catecolaminas, que necessitam de glicose para sua síntese. 

3 ª fase - Esgotamento Continuando o agente estressor o organismo passa para a fase do 

esgotamento, onde começam a falhar os mecanismos adaptativos e inicia-se 

um déficit energético, pois as reservas corporais estão esgotadas. 

c.f. Santos 2005 
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Os hormônios do estresse causam alterações na função reprodutiva, (no texto são dados 
detalhes sobre quais são os hormônios afetados) e portanto este é um fator que pode impedir a 
reprodução de algumas espécies em cativeiro. O texto cita vários exemplos de animais que 
sofrem com agentes estressores dos mais variados, e como sofrem alterações 
comportamentais, fisiológicas que podem até mesmo levar ao óbito, e infertilidade. 

O cativeiro é um agente estressor muito grande. A síndrome de má adaptação, que atinge 
algumas espécies em cativeiro, causa um processo de anorexia que pode levar à morte. O 
excesso de sons em zoológicos pode dificultar a função reprodutiva de algumas espécies, 
sendo citado o caso do panda gigante. 

O transporte para transferência de recintos em zoológicos é outro fator estressante para 
animais, como por exemplo nos tigres (Panthera tigres), aumentando seus níveis de cortisol e 
seu comportamento. Nos elefantes aparecem comportamentos repetitivos como o balançar 
constante de cabeça. Na vida selvagem foram encontrados indícios de estresse nas fezes de 
aves migratórias, através da dosagem de corticoides. A hierarquia social e a manutenção de 
dominância também são fatores geradores de estresse em animais de vida livre, como nos 
lobos (Canis lupus), onde “altos níveis de cortisol foram associados com animais dominantes, 
sendo de alto custo para a espécie manter dominância, devido ao estresse crônico” (SANTOS, 
2005, p.5). Uma solução para este problema de acordo com o autor é o enriquecimento 
ambiental, que aumenta o bem estar dos animais e as suas taxas reprodutivas. 

“Segundo SHEPHERDSON (1998), o enriquecimento ambiental é um princípio no manejo 

animal que procura ampliar a qualidade de vida dos animais em cativeiro através da 

identificação e fornecimento de estímulos ambientais necessários para alcançar o bem-estar 

psíquico e fisiológico, estimulando comportamentos típicos da espécie, reduzindo estresse e 

tornando o ambiente cativo mais complexo e diverso” (SANTOS, 2005, p.5) 

Os benefícios do uso do enriquecimento ambiental são: a redução do estresse, a diminuição de 
distúrbios comportamentais, a redução de intervenções clínicas, a diminuição da mortalidade e 
o aumento de taxas reprodutivas. 

Extrapolando o texto, gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que fiz ao terminar a 
leitura do artigo de Santos sobre o estresse. Lembrei-me de quando em 2008 fiz a disciplina 
isolada “A biologia do Conhecer na Experiência em sala de aula.” no mestrado de Linguística 
aplicada ao ensino de línguas, na UFMG com a Dra. Laura Miccoli e tive o prazer de conhecer 
e estudar o autor Humberto Maturana.   

Para quem não o conhece coloco aqui uma pequena descrição deste brilhante filósofo, biólogo 
e estudioso, e sugiro a leitura da entrevista da qual foi retirada esta citação: 

“Humberto Romesín Maturana é Ph.D. em Biologia (Harvard, 1958). Nasceu no Chile, estudou Medicina 

(Universidade do Chile) e depois Biologia na Inglaterra e Estados Unidos. Como biólogo, seu interesse se 

orienta para a compreensão do ser vivo e do funcionamento do sistema nervoso, e também para a 

extensão dessa compreensão ao âmbito social humano. É professor do Departamento de Biologia da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Chile. Prega a Biologia do Amar e do Conhecer para a 

formação humana. Sustenta que a linguagem se fundamenta nas emoções e é a base para a convivência 

humana. Fundou, em Santiago, o Instituto de Formação Matríztica, um espaço relacional que favorece a 

ampliação da compreensão de todos os domínios de existência humana, desenvolvendo estudos sobre a 

Biologia do Amar e do Conhecer, por meio de cursos, palestras e oficinas de conversações operacionais e 

reflexivas sobre a Matriz Biológica da Existência Humana.”  

http://www.humanitates.ucb.br/2/entrevista.htm 

Dizem que não se pode fugir do seu destino, vejam que já em 2008 eu me via às voltas com a 
biologia, e confesso que não foram leituras fáceis para nenhum de nós linguistas, especialistas 
ou mestrandos, que nos aventuramos no pensamento incrível de Maturana. Apesar de que 
nosso foco era no papel impactante das emoções no processo de ensino/aprendizagem, lemos 

http://www.humanitates.ucb.br/2/entrevista.htm
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algumas de suas obras que explicam o que é a sua teoria da autopoiese e a biologia do 
conhecer. Os livros estudados foram A ontologia da realidade; Emoções e linguagem na 
educação e na política; e Cognição, ciência e vida cotidiana. 

Na obra Cognição, ciência e vida cotidiana Maturana demonstra a importância das emoções, 
e como nossas ações são resultantes do nosso estado emocional. O exemplo da barata me 
veio à mente ao ler o texto Metabolismo do Estresse, e compartilho-a com vocês: 

“Se vocês chegam em casa à noite no verão, acendem a luz, e ali no meio da cozinha há uma bela barata 

caminhando tranqüilamente, vêem a barata e dão um grito. A barata começa a correr 

desesperadamente de um lado para o outro. A barata mudou o domínio de ação. Essa barata que corre 

de um lado para o outro, se lhe oferecem comida, não pode comer. Não pode copular; há certas coisas 

que não pode fazer. Mas a barata que se move tranqüilamente no meio da cozinha, se encontra uma 

comidinha, pode comer. Essa transição de um domínio de ação para outro é uma transição emocional. 

As emoções surgem no momento em que eu atento para a operação de distinção sob a qual eu falo de 

emoções. Então as emoções surgem como disposições corporais que especificam domínios de ação. E 

isso é compreensível biológicamente. As emoções são apreciações do observador sobre a dinâmica 

corporal do outro que especifica um domínio de ação. Nessas circunstâncias, nada ocorre nos animais 

que não esteja fundado numa emoção.” (MATURANA, 2006, p.46) 

 
Creio que este trecho acima de Maturana fecha bem a compreensão do texto de Santos sobre 
o estresse. Não podemos esperar que um animal, seja silvestre ou doméstico, tenha uma vida 
normal e que seu metabolismo e comportamento sejam adequados à sua espécie se eles 
estão sob o domínio de um ou mais fatores estressantes. Antes de combater os sintomas é 
necessário combater as causas desse estresse. 

 
A vida em cativeiro é um dos maiores fatores estressantes a qualquer animal silvestre, e por 
isso que nós, aprendizes e iniciantes na nobre arte da falcoaria, temos uma enorme 
responsabilidade sobre o bem estar de nossa futura ave. Por isso defendo antes de tudo muito 
estudo e a orientação de falcoeiros experientes, para só depois, e talvez bem depois, adquirir a 
sua primeira ave, cuja escolha da espécie deve ser bem analisada e não motivada apenas pela 
emoção, mas pela união da emoção com a razão. Desta maneira tanto o falcoeiro como a ave 
terão uma convivência diária saudável, baseada no respeito e na ética. 

Como diz Maturana: "Todo hacer es conocer y todo conocer es hacer." 

REFERÊNCIAS:  

SANTOS, Elisandro Oliveira dos. Metabolismo do Estresse: Impactos na Saúde e na 
produção animal. Seminário apresentado na disciplina Bioquímica do Tecido Animal no 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Maio de 2005. Professor da Disciplina: Félix H. D. González. 

MATURANA, Humberto. Coginição, Ciência e Vida Cotidiana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2006. 
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FALCOARIA COM GAVIÃO BICOLOR 

RESUMO DOS TEXTOS: FALCOARIA COM GAVIÃO BICOLOR, PARTES I E II  

DE JORGE SALES LISBOA 

 

FALCOARIA COM GAVIÃO BICOLOR – PARTE I 

DIÁRIO DE TREINAMENTO DE UM BICOLOR EM REABILITAÇÃO PELA ABFPAR, 

COM LICENÇA PARA A CAPTURA DAS PRESAS RELATADAS AUTORIZADA PELO 

IBAMA RJ. 

Qualquer iniciante tem muitas dúvidas e curiosidades sobre o dia a dia do treinamento de uma 

ave de rapina, e este diário, nas suas duas partes, relata como foi o progresso de Luma, uma 

fêmea de Gavião bicolor imprintada,  de 8 meses de idade. 

A forma didática de relatar o treinamento torna os dois textos leitura obrigatória para qualquer 

iniciante, independente de qual ave ele deseja ter no futuro, pois apesar de haver diferenças no 

treinamento de acordo com a espécie, este diário dá uma boa ideia de como é o dia a dia da 

ave, e os desafios e dificuldades que o falcoeiro encontrará. 

O autor inicia o seu texto com uma descrição da ave, e já traz um importante ponto para os 

iniciantes, a questão do controle de peso. Lembro que uma das minhas primeiras dúvidas 

quando comecei a estudar falcoaria era quanto uma ave de rapina comia. Bem, este tema de 

alimentação e controle de peso será visto com mais detalhes em um post próprio, mas já 

adianto que a quantidade de alimento varia de acordo com o tipo de carne a ser ofertado 

(carne mais ou menos calórica), e com o peso que você deseja que sua ave tenha. Ao treinar 

uma ave de rapina o controle de peso é um dos pontos mais importantes, pois você tem que 

diariamente pesar a sua ave e determinar qual é o seu peso adequado para cada fase do 

treinamento. No caso de Luma, a bicolor do texto, o autor ao comentar 

qual era o seu peso ideal para caça, demonstra como a sua variação 

provocava mudanças comportamentais nela: 

“Luma é uma fêmea de Accipiter bicolor imprintada, pesa em torno de 344 

gramas, peso que considero ideal para caça, com um peso mais alto (370g) a 

ave demonstra interesse em caçar presas mais fáceis, com um peso mais 

baixo (334 g) ela ataca quase todas as presas que surjam, mas em 

compensação torna-se muito independente interessada apenas em caçar, 

muitas vezes não obedecendo a chamada do cetrero.” 

“Um bom controle de peso que talvez seja uma das partes mais difíceis no treinamento da ave. 

Conseguir-se um bom controle de peso é complicado devido ao metabolismo muito rápido desta ave, se 

baixarmos demais podemos perdê-la se aumentamos muito o peso a ave não responde. Na dúvida 

pequemos pôr excesso, mas não pôr defeito. Eu normalmente peso a ave antes, peso a ração e peso a 

ave após ter se alimentado” 

ALIMENTAÇÃO 

O autor descreve como alimentava a sua ave nos primeiros dias quando ainda filhote, com 

carne de codorna, pardais ou rolinhas, utilizando sempre o fígado e parte do peitoral. Depois de 

alguns dias a ave era alimentada com pedaços da ave, incluindo pedaços de ossos. A oferta da 

alimentação completa é essencial para que a ave receba todas as vitaminas e evite doenças. 

http://3.bp.blogspot.com/-NcbpxJHajpA/VaujHX6fwhI/AAAAAAAAZZk/zuntJxX6J_k/s1600/Luma+1.jpg
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RECINTO E BANHO DE SOL 

Luma ficava dentro de uma banheira plástica forrada com astroturf (um tipo de grama artificial 

que evita lesões nas patas da ave), e esta banheira ficava dentro de uma caixa de papelão, 

para evitar sujeira. A exposição ao sol só era possível no início da manhã porque o bicolor é 

muito sensível ao calor excessivo. 

EQUIPAMENTOS 

Jesses e braceletes almery; 2 elásticos no modelo árabe que são colocados entre as jesses e a 

leash para absorver choques, quizos (cauda e tarsos), jesses de campo, alcandara, poleiro em 

arco com 40cm de comprimento e 30 de altura com inclinação de 45 graus e protetor de calda. 

Só quando o filhote já estava com a plumagem praticamente completa é que foram colocados 

os braceletes e jesses. Quando a ave já não fica mais dentro da caixa, aí sim é o momento de 

colocar o destorcedor, a leash e atrelar a ave no poleiro em arco para tomar sol e na alcandara 

no restante do tempo. 

PRIMEIROS VOOS 

Com a plumagem completa o autor utiliza um quarto grande e vazio, o qual é chamado de 

muda, com uma alcandara grande de dois metros e meio de comprimento por 1,10cm de altura 

e com alguns poleiros afixados na parede. A ave fica solta neste recinto podendo voar 

livremente e exercitar a sua musculatura. Depois de algumas semanas se inicia a alimentação 

sobre o punho. 

TREINAMENTO 

a)       Comer sobre o punho – a ave começa a relacionar a luva como uma presa, criando um 
vínculo muito grande. Começa com o tempo a desenvolver uma agressividade excessiva com a 
luva, causando problemas no treinamento. 

b)       Saltos e voos ao punho dentro de casa – a ave aceita saltar ao punho com facilidade 
já que desenvolveu um vínculo com a luva. Assim que a ave salta é necessário dar um silvo no 
apito para que ela associe este som ao alimento. 

c)       Passeios: com a ave no punho primeiro é mostrada a ela o mundo exterior por uma 
porta, enquanto ela come. Depois de alguns dias o autor caminha com a ave em punho 
enquanto ela come. As caminhadas vão se tornando maiores até ir ao local onde se pretende 
voar ela livre. 

d)       Voos ao punho fora de casa: ideal realiza-los em um campo de futebol ou parque não 
muito movimentado. A ave foi colocada sobre um poleiro baixo, e presa à um fiador, foi 
chamada ao punho com o apito, e ela foi rapidamente à luva devido ao seu enorme vínculo 
com ela. “Quando a ave vier ao seu punho você deve ficar de perfil e com a luva ao alto, nunca 
fique de frente para a ave ou com o punho abaixo, pode ocorrer do bicolor sentir-se ameaçado, 
achando que você quer disputar seu alimento (a luva) e atacar o falcoeiro no rosto. Uma vez 
que a ave esteja voando uns 60 metros no fiador, começaremos com os vôos nos locais onde 
pretendemos caçar.” 

e)       Voos no campo: a agressividade do bicolor com a luva se torna um grande problema, 
ela possui um vínculo excessivo e portanto exige uma série de cuidados para que a ave 
comece a caçar. 

f)        Introdução ao lure: Introduzir um Accipiter na isca é fácil, usei o método tradicional, 
com pedaços grandes na isca, alternando dias de grandes recompensas sobre a isca, com 
outros dias de comida sobre o punho com pouca comida. 
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Um ponto muito importante sobre o treinamento do lure é ensinar a ave que o falcoeiro não é 

um adversário e não irá roubar a sua comida. Caso isso não aconteça a ave irá depender a sua 

presa (que neste caso é um pedaço de alimento preso ao lure) e tentará carrega-lo para longe 

do falcoeiro. A forma de evitar isso é fazer como o autor descreve no texto: 

“Importante nesta fase é quando a ave estiver sobre a isca, circundar em volta da ave batendo a luva no 

corpo e agachando-se vez ou outra oferecendo-se pequenos pedaços de carne, neste momento também 

passaremos as pernas sobre a ave sem tocá-la, isto tudo para que se acostume com movimento e não 

carregue.” 

Quando a ave começa a responder de imediato no lure é o momento de começar com o voo 

livre. 

 

g)       Voo livre: primeiro deve-se tirar o destorcedor e o elático, e também a leash, deixando a 

ave apenas com as jesses de campo. São feitos dois voos ao lure por dia no máximo, com a 
ave partindo de árvores baixas. Mais uma vez o vínculo excessivo com a luva é um problema, 
pois a ave se recusa a voar do punho para a árvore tal o seu vínculo com a luva. 

h)       Escapes: os escapes são uma forma de preparar a ave para a caça, e só podem ser 

realizados após uma boa resposta ao lure. Mais uma vez houve problemas por causa do seu 
vínculo com a luva: 

 “O vinculo da rapinante com a luva é tão grande, que ele não ataca o escape, simplesmente não 

entende, deve pensar, se eu tenho comida (a luva) sobre minhas garras porque tentar pegar outra que 

está longe.” 

A forma de amenizar o problema foi colocar a ave em um poleiro em  T, aproximar de uma 

árvore e desequilibrá-la até que ela passasse para a árvore, o que acontecia tranquilamente já 

que ela não tinha vínculo com o poleiro. Da árvore eram feitos voos ao lure e posteriormente 

mais escapes. 

i)         Caça real: Como o accipiter bicolor  pode predar diversos tipos de aves, aplicando 

técnicas distintas para cada uma, o autor descreve com detalhes como foi a caça de variadas 
espécies: pombos, corujas, anus-branco e preto, pica pau do campo, aves aquáticas (frangos 
d´água, Savacus e socozinho) e pequenas aves, além de pequenos roedores. 

A importância do estudo é destacada na primeira parte do texto, e é o motivo das mudanças de 

comportamento de Luma na sua segunda parte.  Após a aquisição do livro AVES DE PRESA 

DE BAJO VUELO, que é a versão castelhana do IMPRINT ACCIPITER, do autor Michael Mc 

Dermott, o autor começou a aplicar as técnicas descritas pelo Michael McDermott e o 

comportamento de Luma melhorou muito. 

“o autor Michael Mc Dermott, verdadeiro especialista no imprint de Accipiters nos explica grandemente 

o motivo de vários comportamentos que os Accipiters demonstram, que anteriormente eu achava 

normal como agressividade, territorialidade, etc. E o que é mais importante como abolir estes 

comportamentos, fazendo com que tenhamos uma ave dócil, mas excelente caçadora. Como este 

método só pode ser aplicado com aves criadas desde filhote, não pude aplicá-lo totalmente no meu 

Accipiter fêmea, mas alguns ensinamentos que apliquei, percebi uma notável melhora no que diz 

respeito a agressividade e respostas quando chamada. Sua saída em direção as presas também 

aumentou muito, saindo com mais facilidade do punho.” 

O autor finaliza a primeira parte do seu texto enfatizando que : 
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“Accipiters não são aves para iniciantes, e um dos erros que os iniciantes cometem é considerar os 

Accipiters como outros Accipitridae usados em falcoaria. Não são. Nenhum Accipitrídae exterioriza seus 

comportamentos negativos como os Accipiters fazem, sendo assim, estas aves nas mãos de um cetrero 

experiente resulta numa ave com grande potencial de caça, nas mãos de um novato estas aves se 

convertem em aves de difícil domínio e algumas vezes perigosas para o cetrero ou outras pessoas.” 

Importante sempre lembrar que a escolha da espécie de rapinante não pode ser motivada pela 

emoção, do tipo eu acho essa ave linda, ou pelo seu tamanho. A responsabilidade em ser um 

bom falcoeiro começa na escolha da ave correta para seu nível de conhecimento, para o tipo 

de campo disponível, entre outros fatores. Antes de pensar em adquirir uma ave procure ajuda, 

associe-se à ABFPAR, faça cursos, estude e procure um tutor. Nunca compre uma ave sem 

este preparo prévio, não apenas pelo o seu bem, mas especialmente pelo bem da ave. 

FALCOARIA COM GAVIÃO BICOLOR – PARTE II  

Na segunda parte do diário de Luma, no seu segundo ano de vida, é relatado o seu 

treinamento, mas o mais importante: a sua mudança radical de comportamento, para o melhor! 

Saindo da muda as cores de Luma mudaram, mas o que realmente mudou foi sua forma de 

agir, especialmente em relação à luva. Estas mudanças ocorreram ao serem aplicadas 

algumas técnicas do falcoeiro Michael Mc Dermott, descritas no livro Aves de Presa de Bajo 

Vuelo.  As mudanças no treinamento foram: 

a)       Não alimentar mais a ave sobre o punho, e com isso foi abolida a sua agressividade 
perante ao falcoeiro e que a ave achasse a luva apenas mais um poleiro. 

b)       Alimentação apenas sobre o lure, e com pedaços muito pequenos de carne. Desta 
forma: “com pouco alimento sobre a isca a rapinante não cria uma relação de posse para a isca 
e posteriormente o vício de carregar e fica mais tenaz nas perseguições das presas e não se 
ressente, podendo chamá-la umas 20 vezes sem que perdesse o interesse.” 

c)       Não foram feitos voo ao punho para receber alimento, apenas voos à isca para este fim 

d)       O peso do voo pode ser reduzido para entre 335 a 338g, devido a melhoria de 
comportamento, causando uma agressividade e tenacidade maios para atacar as presas, e 
uma resposta melhor ao lure. 

e)       Aceita o toque nas garras e enquanto come sobre o lure. 

A seguir o texto traz um diário das capturas de Luma, com muitos detalhes, pela sua leitura é 

possível perceber o enorme potencial desta espécie. O autor relata que o bicolor é uma ave 

excelente para o trabalho de controle nos aeroportos, pois captura muito bem as 

espécies Vanelus, Nictanassa eNicticorax, que são as que mais problemas causam nos 

aeroportos. 

Infelizmente Luma morreu por Aspergilosis, e foi uma grande perda já que era um accipiter com 

340 gramas e capaz de capturar presas com o dobro do seu peso. O autor termina o seu texto 

agradecendo ao método Mc Dermott. 

Com certeza após a leitura destes textos fica claro como é o dia a dia no campo, as fases de 

treinamento e os desafios encontrados pelo falcoeiro. E acima de tudo demonstra como a 

leitura continua sendo importante, mesmo quando já se tem conhecimento e prática, pois 

sempre podemos aprender mais e melhorar o treinamento da ave, o que refletirá no seu 

comportamento e no seu sucesso. 
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REFERÊNCIAS: 

LISBOA, Jorge Sales. Falcoaria com gavião bicolor parte I e II. Textos publicados nos 

boletins Abfpar, na revista de falcoaria dos USA American Falconry, na revista de falcoaria da 

Espanha Alcandara, e no boletim mexicano RAPAZ. 

CONSERVAÇÃO DE AVES NO BRASIL 

Resumo do texto Conservação de aves no Brasil, dos autores Miguel Ângelo Marini e 

Frederico I. Garcia.Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade de Brasília, 

Brasília, 70.910-900, DF, Brasil. 

É um artigo muito interessante e que fala sobre a composição e distribuição das aves 

brasileiras, o número e distribuição das espécies ameaçadas, as principais ameaças do 

presente e do futuro e as iniciativas para conservação e pesquisa. 

É uma leitura importante para compreender a quantidade de espécies de aves no Brasil, e o 

enorme número de espécies ameaçadas de extinção.  O problema é maior na Mata Atlântica, 

já que ela contém 75,6% das espécies ameaçadas e endêmicas do Brasil: “fazendo do bioma o 

mais crítico para a conservação de aves no Brasil”. 

Segundo o texto a principal ameaça para as aves brasileiras é a perda e a fragmentação de 

habitats, seguida pela captura excessiva. A invasão de espécies exóticas, a poluição, a 

perturbação antrópia e a morte acidental, alterações na dinâmica das espécies nativas, 

desastres naturais e perseguição são outras ameaças. 

O tráfico internacional de aves e de animais silvestres é uma atividade forte no Brasil e que 

ameaça inúmeras espécies, sendo que o texto cita duas espécies consideradas extintas, em 

grande parte devido ao tráfico ilegal: Arara azul-pequena e ararinha azul (cyanopsitta spixii). De 

acordo com os dados do texto cerca de 12 milhões de animais são traficados todos os anos no 

Brasil. 

As aves que são aprendidas são tratadas e posteriormente devolvidas à natureza, mas são 

poucos os programas de translocação bem planejados, de acordo com os autores: 

“A maioria dos espécimes capturados ilegalmente é libertada em locais impróprios (fora de sua 

distribuição geográfica natural) e sem uma avaliação apropriada de seu estado sanitário, sendo 

os efeitos dessas solturas desconhecidos.” 

A comunidade ornitológica brasileira tem fornecido estrutura e organização para inúmeras 

pesquisas, patrocinam encontros anuais desde 1991 e publica um periódico especializado. O 

texto cita um dos programas mais bem sucedidos no Brasil, que é o projeto Arara-azul, criado 

em 1991 no Pantana. 

Um dos maiores desafios segundo os autores para os ornitólogos brasileiros é a falta de 

informações básicas das espécies raras e do crescente número de espécies ameaçadas: 

“Nós sabemos quais as espécies estão ameaçadas, quais são as suas principais ameaças e 

onde elas devem ser preservadas. Contudo, faltam informações sobre as novas espécies e 

sobre a biologia das espécies descritas tanto recentemente quanto anteriormente. As 

pesquisas e as medidas de conservação ainda estão desigualmente distribuídas entre as 

regiões e espécies, e as ameaças não estão diminuindo. O Brasil necessita de um Plano 

Nacional para a Conservação das Aves que possibilite organizar e definir as prioridades para 

as ações de diferentes instituições e profissionais; definir as necessidades para a pesquisa 

futura e a capacitação de pessoal; estabelecer prioridades nacionais para a conservação e 
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manejo das espécies ameaçadas e áreas importantes para a conservação; e promover 

políticas públicas para melhorar a proteção das aves”. 

A leitura do texto foi muito rica e trouxe dados preocupantes. Eu participei do X Ciclo de 

Palestras sobre Reabilitação e reintrodução de animais silvestres no Ibama em Belo 

Horizonte-MG, em Março de 2015. Nestas palestras pude perceber como o trabalho de 

reabilitação e reintrodução é difícil, custoso e nem sempre com resultados satisfatórios devido 

à falta de estudos mais detalhados sobre a vida em ambiente natural de muitas espécies de 

aves, assim como a falta de recursos financeiros e de parceiros para que tudo funcione bem. 

O mais importante é investir para que a captura dos animais silvestres diminua, reduzindo a 

necessidade de reabilitação e reintrodução. Conscientizar à população sobre o dano ambiental 

ao se comprar um animal silvestre ilegal é o passo mais importante, pois tudo começa na 

educação ambiental. Só poderemos realmente preservar a nossa riqueza natural se a 

valorizarmos, e isso deveria vir de berço, mas como não vem é necessário cada vez mais 

projetos de educação ambiental nas escolas para que as futuras gerações preservem os 

recursos que ainda existirem, e tentar enquanto isso salvar o que for possível. 

REFERÊNCIA: 

Miguel Ângelo Marini e Frederico I. Garcia. Conservação de aves no Brasil. Departamento de 

Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade de Brasília, Brasília, 70.910-900, DF, Brasil.
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ENTREVISTA * INTERVIEW A MANUEL DIEGO PAREJA-OBREGON REYES 

PRIMEIRA ENTREVISTA INTERNACIONAL FEITA PARA O BLOG DIÁRIO DE ESTUDOS 

DE FALCOARIA EM AGOSTO 2015 

 

Você é além de falcoeiro um estudioso, investigador, escritor, tradutor, músico, ambientalista e amante 

das artes. É um enorme prazer para o meu blog Diário de Estudos de Falcoaria fazer esta entrevista e 

tenho certeza de que os brasileiros vão adorar esta oportunidade de conhecer mais um pouco da sua 

história de vida e de falcoeiro, que é realmente fascinante. Muito obrigada por esta entrevista e vamos 

começar. 

Usted es además de cetrero un estudioso, investigador, escritor,  traductor, músico, ambientalista y 

amante de las artes. Es un enorme honor para mí blog Diário de estudos de falcoaria (diario de estudios 

de cetrería) hacer esta entrevista y estoy segura que a los brasileños les va a encantar esta oportunidad 

de escucharle hablando de temas que a nosotros nos interesa tanto, y conocer un poco más su historia 

de vida y de cetrero que es realmente fascinante. Muchas gracias por esta entrevista y vámonos a 

empezar. 

You are besides a falconer a student, investigator, writer, translator, musician, environmentalist and an 

art lover. It´s a big pleasure for my blog Diário de estudos de falcoaria (Diary of falconry studies) do this 

interview and I am sure that the Brazilians will love this opportunity to know a little more about your life 

story and your falconry life, which is really fascinating. Thank you for this interview and let´s start. 

* Você é membro da associação espanhola de falcoaria desde a sua fundação em 

1978, presidente do clube de falcoeiros do estreito, assim como membro de muitas 

outras associações. Qual é a importância do falcoeiro fazer parte de uma ou outras 

associações? 

*usted es miembro de la asociación española de cetrería desde su fundación en 

1978, presidente del club de halconeros del estrecho, así como miembro de muchas 

otras asociaciones. ¿Cuál es la importancia del cetrero hacer parte de una o varias 

asociaciones? 

*you are member of the spanish falconry association since its foundation in 1978, as 

well as a member of many other associations. What is the importance of a falconer 

joining one or more associations? 
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A Espanha é bastante complicada porque na Espanha são 17 comunidades autônomas e cada 

uma tem um parlamento com um presidente, e então o problema é que cada comunidade tem 

competências atribuídas pelo governo central e que neste caso afetam a todos nós, em matéria 

de meio ambiente e em matéria de caça de forma que, Andaluzia, por exemplo, nos permite 

voar algumas espécies, em Castilha la Mancha ou no Pais Baixo outras, na comunidade de 

Madrid o mesmo, assim que é complicado. Para que você tenha uma ideia, há comunidades 

como Castilha Leão e Castilha La Mancha que fazem fronteira e que nos deixam voar um par 

de híbridos, e em outra só um macho de híbridos, em outra você pode voar um macho de 

Harris, é uma confusão tremenda. E outra coisa é no que se refere à licença, em cada 

comunidade há que tirar uma licença de caça. O que ocorre é que os problemas são muito 

difíceis de resolver, assim que em cada comunidade temos uma associação, além da nacional, 

e cada associação cuida dos problemas de cada comunidade. 

España es bastante complicada porque en España son 17 comunidades autónomas y cada 

una tiene un parlamento con un presidente y entonces el problema es que cada comunidad 

tiene competencias atribuidas por el gobierno central y en este caso afectan a todos nosotros, 

en materia de medio ambiente y en materia de caza de forma que, en Andalucía por ejemplo 

nos permite volar algunas especies en Castilla La Mancha o en País bajo otras, en la 

comunidad de Madrid lo mismo, así que se hace complicado. Para que tengas una idea hay 

comunidades como Castilla León y Castilla la Mancha que son fronterizas y que nos dejan 

volar un par de híbridos, y en otra sólo un macho de híbridos, en otra se puede volar un macho 

de Harris, es un lio tremendo, en el otro lo que se refiere a licencia, en cada comunidad hay 

que sacarse una licencia de caza. Lo que ocurre es que, los problemas son muy difíciles de 

resolver, así que en cada comunidad tenemos una asociación, aparte de la nacional, y cada 

asociación local cuida de los problemas de cada comunidad. 

Spain is very complicated because here there are 17 autonomous communities and each one 

has a parliament with a president, and then the problem is that each community has 

competences given by the central government and in this case they affect all of us, in terms of 

natural environment and in terms of hunting. In Andalusia, for example, it is allowed to fly some 

species, in Castilla la Mancha or in Pais Bajo other ones, in Madrid the same, so it is 

complicated. To give you an idea there are communities such as Castilha Leão and Castilla La 

Mancha that are borderlands and that allow us to fly a pair of hybrids, in another just a male of 

hybrids, in another you can fly a male Harris, it´s a big mess. And another point is about the 

hunting license, in each community you have to take the hunting license. What happens is that 

the problems are very difficult to solve, then each community has an association besides the 

national association, that cares about the problems of each community. 

Para os iniciantes você acredita que fazer parte de uma associação é muito 

importante, não é? 

Para los iniciantes cree que hacer parte de una asociación es muy importante, 

verdad? 

Do you believe that is important for the beginners to join and association ? 

Eu acredito que sim, há um ditado muito antigo que diz que a união faz a força e a única forma 

de que se tenha força em um esporte como o nosso que é minoritário é que sejamos unidos, 

dessa forma há mais força do que cada um pro seu canto. 

Lo pienso que sí, hay un refrán muy antiguo que dice que la unión hace la fuerza y la única 

forma de que se tenga fuerza en un deporte como el nuestro que es minoritario es que estemos 

unidos, de esa forma hay más fuerza de que cada uno a su lado. 
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I believe so, there is an old saying that says that the union makes the force, and the only way to 

have strength in a sport like our that is minoritarian is that we need to be united, in this way 

there is more power than when we are apart from each other. 

Seu primeiro livro foi publicado em 1985, chamado açor, deus o fez eterno, e é 

considerado como um dos clássicos da falcoaria espanhola ; como surgiu a idéia 

de escrever este livro? 

Su primer libro fue publicado en 1985, llamada azor dios lo hizo eterno, y es 

considerada como unos de los clásicos de la cetrería española.  ¿cómo surgió la 

idea de escribir este libro? 

Your first book was publ ished in 1985, it is called goshawk god made you 

eternal, and it is considered as one of the classics of spanish falconry. How did 

you come up with the idea of writing this book ? 

Na minha família sempre houve muita cultura musical e muita cultura 

cinegética, meu pai era muito aficionado pela caça, 

Mas no meu caso desde pequenino as aves de rapina me chamavam a 

atenção, e as primeiras aves que manejei foram açores, durante 10,12 

anos da minha vida só voei açores, assim que era apenas um diário de 

caça, nunca pensei em publicá-lo. O que acontece é que José Antoni Val 

Verde, criador do parque nacional de Doñana, o considero um gênio, me 

incentivou. E assim chegou o primeiro livro de Jorge Rodriguez de La 

Fuente, que me iniciou na falcoaria, naquela época vivia em Sevilha e no dia que nos 

conhecemos, ele era muito mais velho do que eu, e me disse que eu tinha que publicar o livro. 

A princípio eu disse que não, tive um pouco de vergonha em publicar este primeiro livro assim 

que o fiz com todo o meu coração, era como a primeira namorada, que você se apaixona. Por 

fim ele me convenceu e o livro teve muitíssima aceitação na Espanha, e há uns 10 anos ele foi 

reeditado em espanhol e em inglês, e a verdade é que eu tenho muito carinho por ele. 

En mi familia siempre ha habido mucha cultura musical y mucha cultura cinegética, mi padre 

era muy  aficionado por la caza pero a mí siempre me llamaran a la atención desde chiquillo las 

aves de presa y las primeras aves que las manejé fueran azores, durante 10, 12 años de mi 

vida sólo volé azores, así que era sólo un diario de caza, nunca pensé en publicarlo. Lo que 

pasa es que  José Antoni val Verde criador del parque nacional de Doñana, lo considero un 

Genio, y me apoyó mucho, y así que llegó el primer libro de Jorge Rodriguez de la fuente que 

me inició en la cetrería, por aquella época vivía en Sevilla y en el día que nos conocimos, él era 

mucho mayor que yo y me ha dicho lo tienes que publicar. A principio yo dije que no, tuve un 

poco de vergüenza de publicar este primero libro así como que he hecho con todo mi corazón 

este primer libro, es como la primera novia no que se enamora, y por fin él me convenció y tubo 

muchísima aceptación en España y desde luego hace unos 10 años se reedito en castellano y 

en inglés y la verdad es que lo tengo mucho cariño. 

In my Family there has always been a lot of musical and synergetic culture. My father was very 

addicted by hunting, but in my case since I was a little boy, I´ve been fascinated by the birds of 

prey. The first birds that I had flown were goshawks; actually during 10-12 years of my life I had 

only flown goshawks. So it was just a hunting diary, I´ve never thought about publishing it. What 

happened is that José Antoni Val Verde, the creator of the national park of Doñana, who I 

consider a genius, encouraged me. And then the first book of Jorge  Rodriguez de La Fuente, 

who initiated me in falconry, arrived and at that time I was living in Seville, and in the day that 

we met, he was much older than me, he told me that I had to publish this book. At first I said no, 

I was a little bit shy in publishing this first book, so I made it with all my heart, it was like the first 
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girlfriend, that you fall in love with. In the end he convinced me and the book was very 

successful in Spain and 10 years ago it was republished in Spanish and English, and the truth is 

that I really like this book a lot. 

Em 1988 você criou o primeiro centro de reprodução em cativeiro de aves de 

rapina que hoje reproduz por volta de 10 espécies diferentes.  Como foi iniciar 

este processo? 

 en 1988 usted creó el primer centro de cría en cautividad de aves de presa, que 

hoy reproduce 10 especies diferentes. ¿cómo fue iniciar este proceso? 

In 1988 you created the first breeding center in captivity for birds of prey that 

today reproduces around 10 different species.  How was the beginning of this 

project? 

Temos que tomar cuidado com o seguinte, temos que esclarecer isso, a nós na Espanha nos 

era concedido retirar pássaros da natureza, há uma junta nacional de aves de rapinas e era ela 

quem decidia quais aves que se podiam ter em toda a Espanha, e havia uma lista de espera, 

erámos muito poucos naquela época, nos colocavam na lista de espera para poder ter posse 

de um falcão. Por outro lado você tinha que buscar o ninho e conseguir a autorização do 

proprietário da fazenda onde estava o ninho, e também tinha que ter um número determinado 

de filhotes para que você pudesse extrair um para usá-lo na falcoaria, era uma verdadeira 

confusão. 

Mas o que nos levou a trabalhar com a reprodução em cativeiro foi precisamente a proibição da 

falcoaria na Espanha no ano de 89 e então cada um de nós, uns companheiros de Madrid que 

se foram à França, foram à Inglaterra, e não tínhamos nem ideia de como se criava um falcão 

ou como se criava um açor. Logo depois nós fomos aos EUA, à costa Oeste, à universidade de 

Santa Cruz e ali eu aprendi a técnica de extração de sêmen e de inseminação, e quando voltei 

pra Espanha criei um pequeno centro e comecei a criar, neste aspecto fomos os pioneiros na 

Espanha, e nós embarcamos nesta aventura, e criamos 4 ou 5 centros, e com o tempo 

começamos a criar cada vez mais espécies, criamos até agora 14 ou 15 espécies, até mesmo 

híbridos. 

Hay que tener cuidado por lo siguiente, tenemos que aclarar eso, a nosotros en España nos 

concedían pájaros de la naturaleza, hay una junta nacional de rapaces y ella que decidía 

cuales rapaces se podían tener en toda España  y había una lista de espera, éramos muy 

pocos en aquella época, nos ponían en una lista de espera para poder tener pose de un 

halcón.  Por otra parte tenía que buscar el nido y conseguir la autorización del propietario de la 

sierra donde estaba el nido, y también tenía que tener un número determinado de pollo para 

que pudieras extraer uno para el uso en la cetrería, era un auténtico lio. 

Pero lo que nos decidió a  la cría en cautiverio precisamente  fue la prohibición de la cetrería en 

España, en el año 89 y entonces cada uno de nosotros, unos compañeros de Madrid que se 

fueron a Francia, fueran a Inglaterra y no teníamos ni idea de cómo se creaba un halcón o 

cómo se creaba un azor. Luego después nos fuimos a EEUU, a la costa Oeste a la universidad 

de Santa cruz y allí aprendí la técnica de extracción de semen, de inseminación y cuando volví 

a España diseñe un pequeño centro y comencé a crear, en ese aspecto fuimos pioneros en 

España, y nos embarcamos en esa aventura e creamos 4 o 5 centros, y con el tiempo 

empezamos a crear cada vez más especies, hemos creado 14 o 15 especies hasta los 

híbridos. 

We need to be careful about this; we need to make it clear. We in Spain were allowed to take 

birds from nature, and there is a national birds of prey council and it was the responsible of 
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deciding which birds we could fly in all Spain, and there was a waiting list, we were just a few at 

that time, and they put us in the waiting list to be able to have a falcon. On the other hand we 

had to find the nest and get the authorization of the farmer´s owner where the nest was, and 

also there should be a determined number of chicks so you could take one to use them in 

falconry, it was a big mess.  But what made us decide working with the captivity breeding was 

precisely the prohibition of falconry in Spain in 89, so each of us, some friends from Madrid that 

went to France, went to England, and we had no idea how to breed a falcon or how to breed a 

goshawk. After that we went to the US, to the West coast, to the university of Santa Cruz, and 

there I learned the semen extraction technique and the insemination one, and when I came 

back to Spain I created a center and started to breed, in this aspect we were the pioneers in 

Spain, and we joined in this adventure and created 4 or 5 centers, and with time we started to 

breed even more species, we have bred until now 14 or 15 species, even hybrids. 

Em 1998 você importou os primeiros gaviões asa de telha (parabuteos) e estas 

aves foram as primeiras desta espécie na Espanha, e então você começou a 

reproduzi-las e graças a isso essa espécie entrou na moda como aves de baixo 

voo. Como foi a aceitação do parabuteo para os falcoeiros espanhóis? 

En 1998 usted importó las primeras águilas de harris y estas aves fueran las 

primeras de esta especie en España, y entonces empezó a reproducirlas y 

gracias a eso esta especie se puso de moda como aves de bajo vuelo. ¿có mo fue 

la aceptación del águila de harris para los cetreros españoles ? 

In 1998 you imported the first harris hawks and these birds were the first one 

of this species in spain, and then you started breeding them and thanks to that 

this species became very popular as low-flight birds. What was the reaction of 

the spanish falconers to the harris? 

Um amigo meu das ciências biológicas e que havia feito o doutorado nos Estados Unidos me 

dizia que tinha conhecido nos EUA um falcoeiro que manejava uma ave de baixo voo que 

diferentemente do açor tinha um caráter muito nobre e doce, muito fácil de adestrar e de 

reproduzir em cativeiro, e colocamos um anuncio e um senhor da Califórnia nos respondeu, ele 

estava passando o natal em Paris e eu o convidei para vir à Espanha e o convidamos e ele 

ficou conosco por nove dias e o levei para caçar com açores, o ensinamos a falcoaria que se 

fazia aqui e ele me disse quando foi embora, ele gostou tanto daqui, da Andaluzia, que quando 

eu fosse para a Califórnia ele me daria de presente um Parabuteo, e no ano seguinte eu voei 

para Sacramento e fiquei ali três meses e vivi na Califórnia, em Nevada e em Utah, e conheci o 

Ricardo  Gueralvez e a muitos falcoeiros da costa oeste e já de volta tinha o meu primeiro 

parabuteo. A princípio os aficionados espanhóis não gostaram dos parabuteos, achavam que 

eles eram feios, os comparavam com os açores, acreditavam que era uma ave de rapina 

ordinária, que caçava muito lentamente, como dizia Ricardo Alonzo. 

Un amigo mío de las ciencias biológicas y que ha hecho el doctorado en estados unidos, él me 

decía que había conocido en Estados Unidos a un halconero que manejaba una ave de bajo 

vuelo que a diferencia del azor tenía un carácter muy noble muy dulce muy fácil de adestrar y 

de reproducir en cautividad, y pusimos un anuncio y nos respondió un señor de california que 

estaba pasando la navidad en Paris, y lo invité a venir a España y ya lo invitamos y  se quedó 

en casa por nueve días y lo llevé a cazar con azores, le enseñamos la cetrería que se hacía 

aquí y él me dijo cuándo se fue, lo pasó tan bien aquí en Andalucía, vengas a California que yo 

te regalo el Harris y al año siguiente yo volé a Sacramento y me quedé ahí tres meses y seguí 
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viviendo en California, en Nevada y vivía en Utah e conocí a Ricardo Gueralvez y a 

muchísimos halconeros de la costa oeste y ha de vuelta tenía mi primero Harris. Y a principio a 

los aficionados españoles no los quería, les parecían feos, los comparaban constantemente 

con los azores, creían que era un ave de presa ordinaría, que caza muy lento como decía 

Ricardo Alonzo. 

A biologist friend of mine that had studied for his phd in the US told me that he had met in the 

US a falconer that flied a bird of low-flight that was very different from the goshawk, that had a 

very noble  and sweet character, and was very easy to train and to breed in captivity, and we 

put an ad and a man from California answered us saying that he was spending Christmas in 

Paris, and I invited him to come to Spain and he stayed with us for nine days, and we taught 

him the falconry that we do here, and he told me when he left, he enjoyed a lot here, in 

Andalusia, that when I went to California he would give me a Harris as a gift. And in the next 

year I flew to Sacramento and I stayed there for three months, living in California, in Nevada, in 

Utah, and I met Ricardo  Gueralvez and many others west coast falconers and coming back I 

already had my first Harris. At first the Spanish falconers didn´t enjoy the Harris, thought that 

they were ugly, they compared them to the goshawks, believed they were an ordinary bird of 

prey, and that they hunted very slow, as Ricardo Alonzo used to say. 

Qual é a sua espécie favorita?  ¿cual es tu especie favorita? What is your favorite 

bird? 

Para o alto voo, para a altanería, eu gosto das pequenas aves, os falcões. 

Faz sete anos que voo exclusivamente gaviões, sempre estive envolvido 

com os pássaros, não é bom se ocupar de muitos pássaros, é melhor ter 

quatro ou três, mas eu gosto e então se eu vejo um falcão que eu gosto eu o 

compro e o ponho pra voar. O que eu mais gosto são os falcões, e dentro 

dos falcões os que eu prefiro são os peregrinos, de todas as subespécies. 

Para el alto vuelo, para la altanería me gustan las pequeñas aves, los 

halcones. Llevo a siete años volando exclusivamente gavilanes, siempre me 

ha cargado de los pájaros, no es bueno cargarse de muchos pájaros, es preferible tener cuatro 

o tres, pero a mí me gusta y si veo un halcón que me gusta lo compro y lo pongo a volar. Lo 

que más me gustan son los halcones, y dentro de los halcones los que más me gustan los 

peregrinos, de todas las subespecies. 

For high-flight, for altaneria I like the small birds, the falcons. I’ve been flying exclusively hawks 

for the last seven years. I´ve always been involved with birds, it´s not good to occupy yourself 

with many birds, it’s better to have four or three, but if I like and see a falcon that I like, I buy it 

and fly it. What I enjoy the most are the falcons, and into the falcons group I prefer the 

peregrines, from all subspecies. 

Em 2003 você publicou o livro a lenda da águia de harris, com a colaboração de 

falcoeiros como harry mac elroy dos estados   unidos e rodrigo munro-wilsón do 

méxico, entre outros. Este livro é um dos tratados mais completos desta 

espécie publicado na europa. Como foi a repecção deste livro?  

 en 2003 usted publicó el libro la leyenda del águila de harris, con la 

colaboración de cetreros como harry mac elroy de eeuu y rodrigo munro -wilsón 

de méxico, entre otros.   Este libro es uno de los tratados más completos de esta 

especie publicado en europa. ¿cómo fue la recepción de este libro? ,  
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In 2003 you published the book the legend of the harris, with the colaboration 

of falconers as harry mac elroy from the us and rodrigo munro -wilsón from 

mexico, among others. This book is one of the most complete books of harris 

ever published in europe. How was the reception of this book? 

Eu gosto muito de escrever assim que continuo escrevendo não 

apenas de falcoaria, mas como de muitas coisas que não publico, mas 

os parabuteos a principio me fascinaram porque você os maneja com 

tanta passividade, ao vê-los caçando, eu adoro caçar coelhos e 

colaborar com os Harris com o cachorro, então tudo aquilo que eu vi, 

porque tudo para mim era novidade, eu escrevi, especialmente sobre o 

cativeiro e sobre a caça. E no fim das contas eu queria um livro que 

ajudasse as pessoas que se iniciavam na falcoaria. De fato o livro em 

si a principio ensinava sobre criação e caça, há coisas que parecem 

ser tão fáceis, e que você não dá tanta importância, mas eu escrevi 

para um principiante, agora na segunda edição eu fiz um pequeno 

capítulo inicial para quem está começando. 

A mí me gusta muchísimo escribir así que sigo escribiendo no sólo de cetrería así como 

muchas cosas que no publico pero los Harris a principio me fascinaron porque llevan con tanta 

pasividad, de verlos cazando, a mí me encanta cazar el conejo, e colaborar con el Harris con el 

perro, entonces todo aquello que yo vi, porque todo para mí era nuevo yo escribí, 

especialmente sobre la cautividad y sobre la caza. Y al final quería un libro que ayudara a la 

gente que se iniciaba en la cetrería. De hecho el libro en sí a principio enseñaba sobre cría y 

caza, hay cosas que te parecen tan fáciles, y que no da tanta importancia, pero he escrito para 

un principiante, ahora en segunda edición ha hecho un pequeño capítulo más inicial  para 

quien está comenzando. 

I like writing so I keep writing not only about falconry but also about many things that I don´t 

publish. The Harris at first fascinated me because you handle them with such passivity, and 

seeing them hunting, I love hunting rabbits with Harris and the dog, so everything that I saw, 

because all was new to me, I wrote, especially about captivity and hunting. And in the end I 

wanted a book that helped people starting in falconry, in fact the book at first taught about 

raising and hunting, there are things that seem so easy, and that you don´t give enough 

importance to them, but I wrote for a beginner, and now in the second edition I´ve made a small 

chapter for those who are starting on it. 

Aquí no brasil dizem que a melhor ave para começar na falcoaria é o harris 

(parabuteo), o que você acha disso?  

¿aquí en brasil dicen que la mejor ave para empezar en la cetrería es la agüilla 

de harris, que piensa de eso? 

Here in brazil they say the best bird to start in falconry is the harris hawk, do 

you agree with this? 

Aqui na Espanha a tradição, na nossa cultura desde 40 anos atrás, quando se começa na 

falcoaria se usa um cernícalo (falco sparverius), e eu acredito que o melhor é começar com um 

pequeno cernícalo porque o Harris (parabuteo) ainda que seja muito dócil não é tão fácil 

introduzi-lo na caça e manejá-lo, e é certo também que se você não faz isso bem desde o início 

eles se tornam agressivos, se não o levam para caçar eles podem atacar a criança, o cão, e de 

fato há muita gente que não o manejam adequadamente e o tratam como um mascote e o 

Harris tem sim caráter e se torna agressivo. Então eu quase sempre digo, se você não tem 

noção nenhuma é melhor acompanhar um falcoeiro experiente por um par de anos que tenha 
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experiência e esteja caçando, sair com ele e daí sim que eu diria que a melhor ave para 

começar é um Harris, mas se não há um falcoeiro e você tem que começar de zero com sua 

própria ave é melhor um pequeno cernícalo, algo que seja mais simples e daí passar para o 

Harris, e me parece mais difícil começar com um falcão, este será o último. 

Aquí en España la tradición, la cultura nuestra cuando comenzamos desde hace cuarenta años 

era de empezar con el cernícalo, y yo pienso que lo mejor es empezar con un pequeño 

cernícalo porque el Harris aunque es un ave muy dócil no es tan fácil introducirlo en la caza y 

manejar y es cierto también que se no se hace bien al principio pues se vuelven agresivos, si 

no se sale a salir a la caza puede atacar al niño al perro y de hecho hay casos de mucha gente 

que no lo manejan bien y lo tratan como mascota y el Harris sí que tiene carácter y se vuelve 

agresivo. Entonces yo casi casi siempre digo, si tú no tienes noción ninguna lo mejor es 

acompañar a un cetrero experto por un par de años que tenga experiencia y esté cazando, salir 

con él y de ahí sí que le diría que la mejor ave para empezar es un Harris, pero si no hay un 

cetrero y hay que empezar de cero con tu proprio ave es mejor un pequeño cernícalo algo que 

sea mucho más sencillo y de ahí a pasar para el Harris, y me parece más difícil empezar con 

un halcón,  que será el último. 

Here in Spain the tradition, in our culture since 40 years ago, when you start in falconry you use 

a kestrel, and I believe that the best is to start with a small kestrel because the Harris even 

being very docile it´s not easy to introduce him in hunting and to handle him, and it´s also true 

that if you don´t do it correctly since the beginning they turn to be aggressive, if you don´t take 

them for hunting they can attack a child or the dog, and in fact there are many people that don´t 

handle them correctly, and treat them as a pet and the Harris does have a character and 

becomes aggressive. 

So I almost always say, if you don´t have any notion about falconry the best option is to follow 

an expert falconer for a couple of years, that has experience in hunting and go hunting with him, 

and then in this case I would recommend a Harris to start. But if there aren´t any falconers and 

you have to start from scratch with your own bird, it´s better a small kestrel, something which is 

simpler and then go to the Harris, and for me it´s more difficult to start with a falcon, this would 

be the last one. 

Em 1991 você introduziu na espanha as competições desportivas chamadas sky 

trial, e o campeonato espanhol de altanería é considerado como a prova de 

falcoaria mais prestigiosa de toda a europa.  Como foi introduzir estas 

competições? 

En 1991 usted introduce en españa las competiciones deportivas llamadas sky 

trial, y el campeonato de españa de altanería es considerado como la prueba de 

cetrería más prestigiosa de toda europa. Cómo fue la introducción de estas 

competiciones? Hubo algún tipo de resistencia  para su implementación en 

españa? ¿cuál es la importancia de campeonatos como este para la cetrería?  

In 1991 you introduced in spain the sky trial competitions, and the spanish 

altaneria championship is considered as the most prestigious falconry contest 

in all europe. How was to introduce this competition?  

Eu vi as competições de sky trials e fiquei apaixonado, as pessoas as conduziam muito bem, 

se divertiam, era um espetáculo trabalhar os pombos, a caça real traz os seus problemas 

quando se compete, na caça real a presa tem que estar nas mesmas condições, em fim, me 

pareceu fenomenal o sky trial e em 91 eu o coloquei em prática aqui na Espanha, e houve 

muito êxito, na verdade é que este ano, precisamente em Dezembro, faremos 25 anos daquele 
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primeiro sky trial, e bom, nós reunimos a todos os aficionados da 

Espanha. É como uma pequena feira de falcoeiros de artesões de 

toda a 

Espanha, vendendo seus produtos, de capuzes, luvas, bancos, 

alcandras. Acabaram de confirmar que virá o presidente da 

associação de falcoeiros da Rússia, virão para conferencias, temos 

aficionados não apenas da Espanha, mas de muitos pontos do 

mundo, e é um pequeno festival, uma pequena festa. 

Acredito que ela é a única competição de falcoaria do mundo que é 

oficial pelo conselho superior do esporte, os juízes aprovaram esta 

competição, falando este ano com um amigo dos Emirados Árabes, 

ele me confirmou que ela é a única competição oficial do mundo. É muito mais difícil proibir 

algo que é mais forte, é uma competição esportiva como si fosse de tênis, de futebol, de 

falcoaria, consegui que ela fosse declarada como patrimônio cultural e quero que na Espanha 

ela perdure por muito tempo. 

Yo vi a las competiciones sky trials y a mí me apasionó, la gente se llevaba muy bien, se 

divertía, era un espectáculo trabajar las palomas, la caza real trae sus problemas cuando se 

compite, en la caza real la presa hay que estar en las mismas condiciones, en fin a mí me 

pareció fenomenal y en 91 la puse en práctica aquí en España y hubo tanto éxito que la verdad 

es que este año precisamente en Diciembre hacemos 25 años del aquel primero sky trial, y 

bueno, nos reunimos a todos los aficionados de España. Es como una pequeña feria cetrera de 

artesanos de toda España, vendiendo sus productos, de caperuzas, guantes, 

bancos,  alcándaras. Acaban de confirmar que viene el presidente de la asociación de 

halconeros de  Rusia, vienen presidentes para conferencias, tenemos aficionados no solo de 

España pero de muchos puntos del mundo y es una pequeña feria, una pequeña fiesta 

Creo que la única competición de cetrería del mundo que es oficial por el consejo superior de 

deporte, los jueces aprobaran esa competición, hablando ese año con un amigo en Emiratos, él 

me confirmó que es la única competición oficial del mundo. Es mucho más difícil prohibir algo 

que es más fuerte, es una competición deportiva como si fuera de tenis, de futbol, de cetrería, 

he conseguido que fuera declarado como patrimonio cultural, yo quiero que en España perdure 

por el tiempo. 

I saw the sky trial competitions and felt in love with them, people 

conducted them very well, had fun, it was amazing working with the 

pigeons, real hunting brings its problems when you are competing, in 

real hunting the prey has to be in the same conditions, so it looked 

incredible for me the Sky trial and in 91 I brought it to Spain and it was a 

big success, well, we gathered all the enthusiastic falconers from Spain. 

Actually in this year in December we will celebrate the 25
th
 edition of Sky 

trial in Spain. It´s like a small falconer´s fair and artisans from all over 

Spain, selling their products, hoods, gloves, screen perches. They have 

just confirmed the presence of the president of Russia´s falconry 

association; they will come to the conferences. We have people coming 

not only from Spain but from different parts of the world. It is a small festival, it is a small party. 

I believe that this is the only official falconry competition in the world that is official by the sports 

superior council, the judges approved this competition. Talking to a friend in the Emirates, he 

confirmed me that this is the only official competition in the world. It is much more difficult to 

forbidden something which is stronger, it´s a sports competition just like a tennis, soccer, 

http://4.bp.blogspot.com/-GcVbh3wggxY/Vgv20kn_lhI/AAAAAAAAZyc/23ouR6HyQzg/s1600/7afea0f668d6757d8a0d5dce4a36d4f9.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-VjW_07TjzI4/Vgv3Te3OMFI/AAAAAAAAZyk/qhGO4EI2I_o/s1600/cartel-XXV-Cetreria-BR-564x797.jpg


24 
 

www.diariodefalcoaria.com 

falconry competition. It was declared as a cultural heritage and I want it to last in Spain for a 

long time. 

Você tem um trabalho academico muito importante, com a publicação de 
muitos artigos e com participação em muitos eventos universitários. Qual é a 
importância do diálogo entre a falcoaria e a academia?  

Usted tiene un trabajo académico muy importante, con la publicación de 
muchos artículos y participación de muchos eventos universitarios. ¿cuál es la 
importancia de este diálogo entre la cetrería y la academia?  

You have a very important academic work, with the publishing of many 
scientific articles and the participation in many university events. How 
important is this dialogue between falconry and the university?    

Espanha tem uma cultura falcoeira que se iniciou no há muitos séculos, e temos uma 

bibliografia medieval fantástica, o príncipe Dom Juan Manuel, Juan de Saúl, Zapata, os 

clássicos medievais são importantíssimos, e são livros importantes, continuo lendo eles. Eu me 

propus já faz alguns anos a levar a falcoaria aos colégios e universidades, a explicar realmente 

o que é a falcoaria.  

A falcoaria moderna se diversificou, ainda há os mais puristas que consideram que a falcoaria 

é apenas caça com aves de rapina. Eu que tenho a mente sempre muito aberta vejo que a 

falcoaria vai muito além, os falcoeiros no aeroporto, voando os Parabuteos, cuidando da 

segurança do voo, a falcoaria que se faz, por exemplo, nos parques aquáticos e nos grandes 

espaços recreativos. Bem, não é falcoaria na definição da palavra, mas não deixa de ser 

falcoaria, e, além disso, há muita gente que vive e importa artesanato, não deixam de ser 

falcoeiros porque não voam falcões, são eles quem produzem capuzes, luvas, que fabricam os 

guizos, em fim o que há que fazer é conhecer, no bom sentido, o que é a falcoaria. 

España tiene una cultura cetrera, que se inició a primero del siglo, tenemos una bibliografía 

medieval fantástica, el príncipe don juan Manuel, Juan de Saúl, Zapata, los clásicos medievales 

son importantísimos,  y son libros importantes, los sigo leyendo, y yo me propuse hace algunos 

años a llevar a la cetrería a los colegios a las universidades, a explicar realmente  que es la 

cetrería.  

La cetrería moderna se ha diversificado, aunque hay los más puritas que consideran que la 

cetrería es solamente cazar con los aves de presa,  yo que tengo siempre una miente muy 

abierta veo que  la cetrería va mucho más allá, los cetreros en el aeropuerto, volando a las 

Harris, cuidando de la seguridad del vuelo, la cetrería que se hace por ejemplo en los parques 

acuáticos, y en los grandes espacios recreativos, bueno no es cetrería en la definición de la 

palabra pero no deja de ser cetrería, luego hay muchísima gente que vive e importa la 

artesanía, no dejan de ser tan cetreros y halconeros porque no vuelan halcones, son los que 

producen caperuzas, guantes,  que fabrican cascabeles, en fin lo que hay que hacer es 

conocer, en el buen sentido lo que es la cetrería. 

Spain has a falconry culture that started many centuries ago, and we have a fantastic medieval 

literature, the prince Dom Juan Manuel, Juan de Saúl, Zapata, the medieval classics are very 

important, and the books are very important, I continue reading them. It has been a while since I 

made the decision of taking falconry to the schools and universities, to explain what falconry 

really is.  
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The modern falconry has diversified itself; there are the more purists that still believe that 

falconry is only hunting with birds of prey. I have an open mind and I believe that falconry is 

much more, the falconers in the airport flying Harris, taking care of flight security, the falconry 

that is made in the water parks and in the big recreational spaces. Well, it´s not falconry in the 

word definition, but it´s still falconry, and besides that there are many people who live and 

import handcraft, they should be considered falconers even not flying falcons, because they 

produce hoods, gloves, so the important is to know what falconry is. 

Há muitos falcoeiros mais tradicionais que acreditam que o trabalho de 

controle em aeroportos não é falcoaria.  

Hay muchos cetreros más tradicionales que creen que el trabajo de control en 

los aeropuertos no es cetrería.  

There are many falconers who believe that the fauna control work in the 

airports can´t be considered as falconry  

Pois que sim, que é falcoaria, no aeroporto de Sevilha, por exemplo, tem uma periferia de 600 

hectares, abundam muito a caça, e a única maneira de controlar a esta população é que se voe 

muito bem por altaneria, que agarrem forte, não há maneira de controlar sem a falcoaria, e 

assim que é falcoaria, é falcoaria pura e dura. Há gente com estes ideais medievais e eu digo 

que eu respeito a todos, mas que sim, que o controle de aves no aeroporto é falcoaria. 

Por sí que es cetrería, en el aeropuerto de Sevilla, por ejemplo, tiene una periferia de 600 

hectáreas, abundan muchísimo la caza, y la única manera de controlar a esa población ahí si 

es que vuelen muy bien por altanería, que acuchillen fuerte, no hay manera de controlar sin 

cetrería, y sí que es cetrería, es cetrería pura y dura. Hay gente con eses ideales medievales, y 

yo digo yo respecto a todos, pero que sí que el control de aves en el aeropuerto que sí es 

cetrería. 

But of course it´s falconry, in Seville´s airport, for example, there is a periphery of 600 hectares, 

there are many hunting, and the only way to control this population is flying very well, 

by altaneria (hunting by high flying), that hold strong, and there is no other way to control them 

without falconry, so this work is really falconry, pure and hard falconry. There are some people 

with this medieval ideal and I respect everyone, but for me the fauna control in airports is real 

falconry. 

Como escritor e investigador, como você avalia a importancia dos estudos 

teóricos para os falcoeiros de hoje?  

Cómo escritor e investigador, ¿cómo valora la importancia de los estudios 

teóricos para los cetreros de hoy?  

As a writer and investigator, how important is studying to the modern 

falconers? 

Bom, as pessoas continuam lendo e comprando os meus livros, eu sou músico e a música, a 

indústria da musica na Espanha acabou por causa da internet. Hoje ninguém compra um cd, 

hoje quando se faz música já se põe um concerto ao vivo na internet, mas ninguém compra 

música. 

Porém os livros sim é verdade, eu sou um apaixonado por livros, tenho uma biblioteca 

magnifica, e eu gosto de ter o suporte físico do livro, ler ele, tocar ele, em fim, há verdadeiras 

joias bibliográficas,  um livro de 1800 é como uma obra de arte e com a vantagem de que te 

valorizam ela. Não faz muito tempo eu comprei uma edição antiga, é uma obra de arte, um livro 

avaliado em € 2.500 quase €3.000 euros, então o comprei, eu gosto de tê-lo. 
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Eu digo que se querem continuar com os profissionais, que eles sigam escrevendo livros 

deveriam tentar não escanear eles e subi-los a páginas onde os fornecem gratuitamente. Um 

homem de Cuba que conheci nos Emirados Árabes me disse, olha que lá é muito difícil 

conseguir livros e entre nós não podemos comprar livros, então eu disse que ia dar dois, três, 

quatro livros a ele e de fato eu não importo de dar livros, mas o que não me parece certo é 

subi-los para que fiquem grátis. 

Bueno a mis libros siguen leyendo, siguen comprando, yo soy músico y la música la industria 

de la música en España se ha perdido con la internet hoy ya nadie compra un cd, hoy cuando 

se hace música ya pone un concierto en directo pero nadie compra música. 

Sin embargo los libros si es cierto, yo soy un apasionado por los libros, tengo una biblioteca 

magnifica, y a mí me gusta tener el soporte físico el libro, leerlo, tocarlo, en fin, hay verdaderas 

joyas bibliográficas, yo generalmente busco un libro de 1800, en fin, es como una obra de arte 

y con la ventaja de que te la valorizan. No hace mucho  yo compré una edición antigua,  es una 

obra de arte, un libro valorado en 2,500 casi 3.000 euros, entonces lo compro, me gusta 

tenerlo. Yo digo que si quieren continuar con los profesionales, que ellos sigan escribiendo 

libros deberían intentar de no escanearlos y subirlos  en páginas donde se lo ofrecen gratis. Un 

chico de Cuba que lo conocí en los Emiratos me dijo, mira que aquí es muy difícil conseguir 

libros y entre nosotros no podemos comprar libros, entonces  yo te voy a regalar dos, tres, 

cuatro, de echo a mí no me importa regalar libros, pero que si me parece que no está bien es 

de subirlos para que se queden gratis. 

People continue Reading and buying my books, I am a musician and music, the music industry 

in Spain has finished due to the internet. Nowadays nobody buys a cd, today when someone 

records a song it´s already in the internet, but nobody buys music anymore. 

Talking about books, I am fascinated by books, I have a magnificent library and I like to have 

the printed book, to hold it in my hands, touch it, read it. There are many books which are 

bibliographic jewelry; a book from 1800 is like a piece of art, with the advantage that people 

value it. Very recently I´ve bought an old edition, it´s a masterpiece, a book valued in € 2.500 

almost € 3.000 euros, so I bought it, I like having it. 

I say that if you want to maintain the professionals writing you should try not to scan the books 

and upload them to pages which offer them free. A guy from Cuba that I met in the Emirates 

told me that in his country it was almost impossible for them to buy books, so I gave them three, 

four copies of my book. I don´t care about giving books as gifts, what I really don´t think it´s right 

is uploading books and sharing them free. 

Quais são seus planos futuros? Você está trabalhando em um novo livro?  

 ¿cuáles son sus planes futuros?,   ¿está trabajando en un nuevo libro?  

What are your future plans? Are you working on a new book?  

Bem, eu já tenho um libro que é uma obra muito ambiciosa, esta semana eu estive na costa 

Portuguesa olhando livros antigos que eu já conhecia, calculando distancias, olhando um 

estudo fisiológico do brookei, porque ele tem uma morfologia tão diferente, que me parece que 

vale a pena fazer um estudo. O que eu quero é criar um museu de falcoaria aqui na Espanha, 

eu gostaria de criar o primeiro centro internacional de falcoaria aqui na Espanha de maneira 

que continuo dirigindo a competição, o artesanato, e estou em contato com diversas cidades e 

estamos conversando. 

Bueno ya tengo un libro que es una obra muy ambiciosa, esa semana tuve en la costa 

Portuguesa mirando los libros antiguos que conocía, calculando distancias entre hilos,  mirando 

un estudio fisiológico del Brookei porque él tiene una morfología tan distinta, que me parece 
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que vale la pena hacer ese estudio. Lo que sí quiero es crear un museo de cetrería aquí en 

España, me gustaría crear el primero centro internacional de cetrería aquí en España de 

manera que sigo manejando la competición, la artesanía, y estoy en contacto con distintas 

ciudades y estamos conversando. 

Well, I´ve already have a book that is a very ambitious one, this week I´ve been to the 

Portuguese coast to look some antique books that I´ve already knew, calculated some 

distances, looking through a physiological study of  Brookei, because it has such a different 

morphology, that I believe it´s worth studying it. What I really want to do is to create a falconry 

museum here in Spain, I´d like to create the first international center of Falconry here in Spain, 

and also I continue organizing the competition, the handcraft, I am in touch with different cities, 

and we have been talking about this. 

No brasil a falcoaria está avançando muito. No evento da iaf em misiones, 

argentina, 40 brasileiros participaram do evento, inclusive com palestras muito 

importantes.como você vê a falcoaria no brasil?  

En brasil la cetrería está avanzando mucho, mismo sin tener una legi slación que 

permita la caza sin un permiso especial. En el evento de iaf en misiones, 

argentina 40 brasileños participaron incluso con ponencias muy importantes. 

¿cómo usted ve la cetrería en brasil?  

Brazilian falconry is progressing very much. In the iaf event in misiones, 

argentina, 40 brazilians participated, and also gave important lectures.how do 

you see falconry in brazil?    

 

ALGUNS DOS BRASILEIROS NO ENCONTRO DA IAF - ALGUNOS BRASILEÑOS EN EL ENCUENTRO DE 

IAF - SOME BRAZILIANS IN THE IAF MEETING 

Eu ia neste encontro na Argentina, mas nesta data não pude ir porque tinha que me dedicar à 

minha família. E eu conversei com vários companheiros seus, não me lembro dos nomes, e 

vocês tem a sorte de terem umas espécies fantásticas que podem manejar que são espécies 

exóticas da selva, e que não podem ser manejadas em outras partes do mundo, ou seja, 

um Spizaetus, um bicolor, assim que vocês podem manejar praticamente espécies que 

nenhum outro falcoeiro europeu pode. Bem, vocês são jovens e falando com o Silveira que a 

http://2.bp.blogspot.com/-6EERQc44qB0/Vgv4p3cQzII/AAAAAAAAZyw/-Q0_XDmyWBI/s1600/11880516_1610799632541330_1351613495857008824_n.jpg


28 
 

www.diariodefalcoaria.com 

tradição começa em algum momento da história do país e que assim vocês podem começar a 

escrever a história da tradição falcoeira no Brasil, uma cultura falcoeira importantíssima, e eu 

os vejo como pioneiros da falcoaria brasileira. 

Yo iba a ese encuentro en Argentina pero no pude porque en esa fecha tenía que dedicarme a 

la familia, y yo he hablado con varios compañeros tuyos, que no me acuerdo a los nombres, y 

ustedes tienen la suerte de tener unas especies fantásticas que podéis manejarlos que son 

especies exóticas de la selva que no las pueden manejar en otro lugares del mundo o sea 

un spizaetus ,un bicolor, así que podéis manejar prácticamente especies que ninguno cetrero 

o halconero europeo puede manejar y bueno sois jóvenes, y hablando con Silveira que la 

tradición comienza en algún momento de la historia del país y que así que ustedes van a 

empezar a escribir la página de la tradición cetrera de Brasil, una cultura cetrera importantísima 

y los veo a vosotros como pioneros de la cetrería brasileña. 

I was going to this event in Argentina but I had to dedicate this time to my Family. I´ve talked to 

many of your friends, I don´t remember their names, and you have the luck to have fantastic 

species that you can fly, that are jungle exotic species that can´t be flown in other parts of the 

world, such as the spizateus and the bicolor, so you can do things that no other falconer in 

Europe can. And well, you are young and talking to Silveira I said that tradition starts in some 

moment in the country history, and that you can start writing the falconry tradition in Brazil, a 

very important falconry culture, and I see you as the pioneers of Brazilian falconry. 

Para os iniciantes desta arte tão especial, qual é a sua recomendação?  Por onde 

começar? 

¿para los iniciantes en este arte tan especial, cuál es su recomendación? ¿por 

dónde empezar? 

For the beginners of this special art, what do you recomend?  

Agora a pessoa que se inicia tem a tremenda vantagem de que a informação é tremenda, com 

a internet a informação que um tem hoje em dia da falcoaria eu não poderia ter tido em quinze 

anos, porque ou era por carta ou por telefone, não sabíamos como contatar os falcoeiros da 

Checoslováquia pelo buscador. Hoje é muito fácil, mas é bem certo que a falcoaria é muito 

sacrificante, tem que se apaixonar por ela, tem que lutar, senão eu creio que se aproveita muito 

pouco da falcoaria. Para os jovens de hoje está tudo mais fácil do que nunca. 

 Ahora la persona que se inicia tiene la tremenda ventaja de que la información es tremenda, 

con internet la información que un tiene hoy en día de la cetrería yo nunca la podría tener en 

quince años, porque  o era por carta o por teléfono, no sabíamos cómo contactar a los 

halconeros o cetreros en buscador de Czechoslovakia. Hoy es bastante fácil pero es bien cierto 

que la cetrería es muy sacrificada, tiene que apasionarte, tiene que luchar, sino yo creo que la 

cetrería se aprovecha muy poco, la gente joven hoy lo tiene mucho más fácil que nunca. 

Anyone starting now has the tremendous advantage that is the internet, the information that 

now you have, I couldn’t have it for 15 years, because all we had were the telephone and the 

letters. We couldn´t contact the falconers from Czechoslovakia using google. Today it´s much 

easier, but it´s important to understand that falconry is very sacrificing, you have to be in love 

with falconry, have to fight for it, otherwise you don´t really take advantage of it. To the 

beginners nowadays everything is easier. 
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PALAVRAS FINAIS - PALABRAS FINALES - FINAL WORDS 

Muito obrigada por esta entrevista para o meu blog Diário de estudos de falcoaria, com 

certeza todos os Brasileiros ficarão encantados de ler esta entrevista e te conhecer um 

pouco mais. 

Obrigada a você, Kátia. E um abraço muito forte a todos os Brasileiros, e me desculpem 

porque tenho já a influencia da idade na minha cabeça e é muito difícil para eu recordar os 

nomes, mas eles foram muito amáveis comigo em todos os momentos, até me convidaram 

para conhecer o Brasil, em fim muita sorte! 

 Muchas gracias por esta entrevista para mi blog Diário de estudos de falcoaria (diario de 

estudios de cetrería), seguro que a todos los brasileños les va a encantar leer esta 

entrevista y conocerle un poco más. 

Gracias a ti Kátia y un abrazo muy fuerte a todos los brasileños, y me disculpen porque tengo 

ya en la cabeza la edad y me cuesta mucho recordar nombres pero fueron muy amables 

conmigo en todos los momentos, y me invitaran a Brasil, en fin muchísima suerte. 

Thank you very much for this interview for my blog Diário de estudos de falcoaria (Diary 

of falconry studies), I´m sure all Brazilians will love reading this interview and knowing 

you a little more. 

Thank you, Kátia. And a big hug to all Brazilians, please forgive me because I have already the 

influence of age and for me remembering names is difficult, but all Brazilians were very kind to 

me, even invited me to go to Brazil, so good luck for you! 
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ENTREVISTA * INTERVIEW BOB DALTON 

OUTUBRO / OCTOBER 23, 2015  - KÁTIA BORONI 

 

 Bob Dalton é um dos mais importantes falcoeiros do mundo, e tem mais de quarenta e cinco anos de 

experiência trabalhando e treinando aves de rapina. É uma grande honra para o meu blog Diário de 

Estudos de Falcoaria ter esta oportunidade de conversar com ele sobre a falcoaria. Muito obrigada pela 

entrevista. 

 Bob Dalton is one of the most important falconers in the world, and has more than forty five years of 

experience working and training birds of prey. It is such an honor for my blog Diary of falconry Studies 

(Diário de estudos de Falcoaria) to have this opportunity to talk with him about falconry. Thank you very 

much for this interview. 

 Bob Dalton es uno de los más importantes cetreros del mundo, y tiene más de cuarenta y cinco años de 

experiencia trabajando y entrenando  rapaces. Es un gran honor para mí blog Diario de estudios de 

Cetrería tener esta oportunidad de hablar con él acerca de la cetrería. Muchas gracias por la entrevista. 

   

Como foi o seu primeiro contato com a falcoaria e porque você decidiu entrar 

nesta arte milenar?   

How was your first contact with falconry and why did you decide to join this 

ancient art? 

 ¿cual fue tu primer contacto con la cetrería y porque ha decidido ingresar en 

este arte tan antiguo? 

 Eu me lembro como uma jovem criança de ver um Sparrowhawk (gavião da europa – accipiter 

nisus) matar uma pequena ave e o poder e a velocidade do gavião causou uma impressão 

duradoura em mim e eu fiquei muito interessado em saber mais sobre os gaviões. 

  I remember as a young child seeing a Sparrowhawk killing a small bird and the power and 
speed of the hawk made a lasting impression and I was eager to hear more about hawks. 
  
Yo me acuerdo cuando era un niño muy joven de ver a un gavilán común matar a un ave 
pequeño y el poder y la velocidad del gavilán me causó una impresión duradera y yo me quedé 
muy interesado en saber más acerca de los gavilanes. 
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Quais foram os seus primeiros passos como iniciante? Você teve ajuda de 

alguém? 

Which were your first steps as a beginner? Did you have help of someone?  

¿cuales fueron tus primeros pasos como iniciante? Usted tuvo la ayuda de 

alguien? 

  
Eu peguei um livro da biblioteca, li ele várias vezes, preparei tudo em casa e depois peguei 
meu primeiro rapinante. Eu não conhecia ninguém que poderia me ajudar então eu fui em 
frente por conta própria. 
  
I got a book from the library, read it many times over, prepared everything at home and then got 
a hawk. I didn’t know anyone that could help me so I went forward on my own. 
  
Yo busqué un libro en la biblioteca, lo leí muchas veces, arreglé todo en mi casa y después 
obtuve mi primera ave de presa. Yo no conocía a nadie que podría ayudarme, entonces yo 
seguí por mi cuenta. 
  
  

Qual foi a sua primeira ave e como foi a experiência?  

What was your first bird and how was the experience? 

¿cuál fue tu primer ave y cómo fue la experiencia? 

 Minha primeira ave de rapina foi um Merlin de cabeça vermelha, passageiro macho da Índia. 

Ele me custou tempo demais para treinar, por causa da minha ignorância, mas no final eu 

consegui capturar presas com ele. 

  
My first true falconry hawk was a male passage Red Headed Merlin from India. It took me far 
too long to train, because of my ignorance, but I did eventually catch quarry with it. 
  
Mi primer ave de cetrería fue un Halcón de cuello rojo pasajero macho. Él me costó demasiado 
tiempo para entrenarlo, debido a mi ignorancia, pero al fin yo conseguí capturar presas con él 
  

Você não é apenas um falcoeiro famoso, mas também autor de vários livros de 

falcoaria.  

Usted no es solamente un cetrero pero también un autor de varios libros de 

cetrería. 

You are not only a well know falconer but also a writer of many falconry books.  

  
  
Bem Eu já escrevi quarto livros sobre falcoaria, centenas de artigos para 
diferentes periódicos e produzo uma revista quadrimestral chamada “The World 
of Falconry”, o Mundo da Falcoaria. 
  
Well I have written four books on falconry, hundreds of articles for different 
periodicals and produce a quarterly magazine called “The World of Falconry”. 
  
Bien, yo ya he escrito cuatro libros de cetrería, centenas de artículos para 

distintos periódicos y produzco una revista cuatrimestral llamada “The World of Falconry”, el 
mundo de la cetrería. 
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Como foi o processo de escrever o seu primeiro livro? É importante para 

falcoeiros experientes escreverem livros sobre a sua experiência pessoal? 

 How was the process of writing your first book? Is it important to experienced 

falconers write books about their personal experience? 

 ¿cómo fue el proceso de escrita de su primer libro? ¿es importante para los 

cetreros expertos escriban libros acerca de su experiencia personal? 

  
Não, eu não acho que seja importante. Mas todos tem um talento, seja ele 
escrevendo, pintando, trabalhando com madeira, etc. Um talento deve ser 
utilizado e não desperdiçado. 
  
No, I don’t think it’s important. But everyone has a talent whether it be 
writing, painting, working with wood etc. A talent should be put to use not 
wasted. 
  
No, yo no creo que sea importante. Pero todos tienen un talento sea 
escribiendo, pintando o trabajando con la madera, etc. Un talento debe de 
ser usado, no desperdiciado. 
  

De todos os seus livros, qual é o mais especial?   

From all your books, which one is the most special for you?   

De todos sus libros cuál es el más especial? 

  
Eu estou trabalhando em um Quinto livro no momento com um artista de vida selvagem muito 
famoso. Já que ele é o meu atual é ele neste momento que é especial. 
  
 I am working on a fifth book at the moment with a very famous wildlife artist. Because it is 
current this is the one that at the moment is special. 
  
Yo estoy trabajando en un quinto libro en este momento con un artista de vida salvaje muy 
famoso. Ya que él es el actual libro es este el más especial en este momento. 
  

Qual a importancia do estudo para o falcoeiro moderno? 

 how important is studying to the modern falconer? 

Cual es la importancia de los estudios para el cetrero moderno? 

  
Você deve saber não apenas o quanto possível sobre a história natural das aves que você voa, 
mas também sobre as espécies de presa que você caça. Conhecimento é poder. 
  
You should not only know as much as possible about the natural history of the hawks you fly but 
also the quarry species you hunt. Knowledge is strength. 
  
Usted debe conocer no solamente lo cuanto sea posible acerca de la historia de las aves 
rapaces que usted vuela pero también acerca de las especies de presas que caza. 
Conocimiento es poder. 
  
  

A falcoaria se desenvolveu muito ao redor do mundo, e evoluiu para práticas que 

não eram feitas na era medieval, tais como usar falcoaria para educação ambiental, 

para controle de fauna nos aeroportos, etc. Como você define a falcoaria? 

 Falconry has developed a lot all over the world, and has evolved to practices that 

were not done in medieval times, such as using falconry for enviro nmental 

education, to fauna control in airports, etc.  How do you define falconry? 
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 La cetrería se desarrolló mucho en todo el mundo, y ha evolucionado para 

prácticas que no eran hechas en la era medieval, como usar la cetrería para la 

educación ambiental, para el control de fauna en los aeropuertos, etc. ¿cómo usted 

define la cetrería? 

  
Tudo o que foi dito acima não é falcoaria. É Controle de aves ou educação usando rapinantes, 
mas certamente isso não é falcoaria. Falcoaria é o esporte de caçar presas selvagens no seu 

ambiente natural com um gavião ou falcão treinado. 
  
All of the above is not falconry. It is bird control or education using 
hawks but it most certainly is not falconry. Falconry is the sport of 
catching wild quarry in its natural environment with a trained hawk 
or falcon. 
  
Todo lo que fue dicho arriba no es cetrería. Es controle de aves o 
educación ambiental usando aves de presa, pero seguramente 

no es cetrería. La Cetrería es el deporte de cazar presas salvajes en su ambiente natural con 
un gavilán o halcón entrenado. 
  
  

Como você avalia a evolução da falcoaria ao redor do mundo?  

 how do you evaluate the evolution of falconry worldwide?  

Cómo usted valora la evolución de la cetrería en todo el mundo? 

  

A maioria da evolução da falcoaria é muito positiva, mas há elementos que 
são ambos preocupantes e uma total desgraça quando se trata de moral e 
ética. Roubar rapinantes da natureza, caçar fora da temporada de caça, 
caçar espécies ameaçadas de extinção, caça ilegal, etc etc. 
  
 Most of falconry evolution is very positive but there are elements that are 
both worrying and a total disgrace when it comes to morals and ethics. 
Stealing hawks from the wild, hunting out of season, hunting endangered 
species, poaching etc etc. 

  
La mayoría de la evolución es muy positiva pero hay elementos que son ambos preocupantes y 
una total desgracia cuando se trata de la moral y la ética. Robar aves de presa de la 
naturaleza, cazar fuera de la temporada de caza, cazar especies amenazadas, la caza ilegal, 
etc. 
  

Qual seria o futuro da falcoaria, em sua opinião? 
What would be the future of falconry, in your opinion? 
Cual seria el futuro de la cetreria en su opinión? 

  

Eu posso ver, em certos países Europeus, o esporte sendo banido por causa de umas poucas 
pessoas que não respeitam a lei ou sua responsabilidade ética. 
  
I can see, in certain European countries, the sport being banned because of a handful of people 
taking no regard to the law or their ethical responsibility. 
  
Yo puedo ver, en algunos países de Europa, el deporte siendo desterrado por causa de unas 
pocas personas que no respectan la ley o su responsabilidad ética.  
  
  

VOCÊ TEM VOADO UMA GRANDE VARIEDADE DE AVES DE RAPINA. QUAIS AVES SÃO 
SUAS FAVORITAS? HOJE EM DIA, QUAIS AVES VOCÊ VOA? 
YOU HAVE FLOWN A LARGE VARIETY OF BIRDS OF PREY. WHICH BIRDS ARE YOUR 
FAVORITES?NOWADAYS, WHICH BIRDS DO YOU FLY?  
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 USTED HAS VOLADO UMA GRAN VARIEDAD DE AVES DE PRESA. CUALES AVES SON 
SUS FAVORITAS? HOY EN DÍA, CUALES AVES USTED VUELA? 

  
Sem sombra de dúvidas o Peregrino é o meu falcão favorito de todos os tempos. Eu 
atualmente voo um macho de gyr de 7 anos, um parabuteo fêmea de 28 anos, uma fêmea de 
femoralis de 3 anos e um falcão peregrino de 9 anos. 
  
 Without a shadow of a doubt the Peregrine is my all time favourite falcon. I currently fly a 7 year 
old male Gyr. A 28 year old female Harris Hawk. A 3 year old female Aplomado Falcon and a 9 
year old Peregrine Falcon. 
  
Sin duda alguna el halcón peregrino es mi halcón favorito de todo los tempos. Hoy en día yo 
vuelo un torzuelo de gyr de 7 años, una prima de Aguilla de Harris de 28 años, una prima de 3 
años de halcón aplomado y un halcón peregrino de 9 años. 
  

As corujas não são bem vistas no mundo da falcoaria por muitos falcoeiros, já que a 
maioria delas não é usada para caça, apenas como animal de estimação.qual a sua 
opinião sobre ter uma coruja? 
 owls are not well seeing in falconry world by a lot of falconers, as most of them are not 
used for hunting, just as a pet. What´s your opinion about owning an owl? 
Los buhós no son bien vistos en el mundo de la cetrería por muchos cetreros ya que la 
mayoría de ellos no son utilizados en la caza, solamente como animales de estimación. 
Cual es su opinión acerca la pose de un búho? 

  
Corujas não tem nada a ver com falcoaria, porém elas ainda 
são aves de rapina e para a maioria do público em geral você 
pode ensinar mais sobre as aves de rapina usando uma coruja 
do que provavelmente com qualquer outro gavião ou falcão, até 
mesmo com uma águia magnífica. O público em geral e 
crianças amam corujas e portanto irão prestar mais atenção 
quando derem uma palestra onde uma coruja esteja presente 
como apoio visual. 
  
Owls have nothing what so ever to do with falconry, however 
they are still birds of prey and to most of the general public you 
can teach more about birds of prey by using an Owl than 
probably any other hawk or falcon, even a magnificent eagle. 
General public and children love owls and will therefore pay 
attention when being given a talk where an owl is the visual aid. 
  
Los búhos no tienen nada que ver con la cetrería, pero ellas 
todavía son aves de presa y para la mayoría del público 
general usted puede enseñar mucho más acerca de las aves 
de presa usando un búho do que probablemente con cualquier otro gavilán o halcón, mismo 
con una águila magnifica. El público general y los niños aman a los búhos e irán prestar mucha 
más atención a una ponencia cuando un búho esté presente como apoyo visual. 
   
  

Como um iniciante deve começar na falcoaria?  
Cómo um iniciante debe empezar en la cetrería?  
How does a beginner should start in falconry? 

  

Ache um mentor e não compre uma ave de rapina até estar verdadeiramente confortável perto 
delas e capaz de lidar com elas na opinião de seu mentor e não na sua. 
  
Find a mentor and not get a hawk until truly at home around them and capable of handling them 
un supervised in the opinion of their mentor not themselves. 
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Encuentra un mentor y no compre un ave rapaz hasta que este verdaderamente confortable 
cerca de ellas y capaz de manejarlas, según la opinión de su mentor, no en la suya. 
  

Qual é a melhor ave para começar?  
Cuál es la mejor ave para empezar?  
Which is the best bird to start with? 

  
Depende das suas circunstâncias, do terreno disponível para você voar a ave, as espécies de 
presas disponíveis e a disponibilidade de tempo que o aspirante a falcoeiro poderá devotar ao 
esporte diariamente. 
  
Depends on your circumstances, the land you have available to fly over, the quarry species 
available and the time the would be falconer can devote to the sport on a daily basis. 
  
Depende de sus circunstancias, del terreno disponible para volar el ave, las especies de presas 
disponibles y la disponibilidad de tiempo que el futuro cetrero podrá dedicar al deporte 
diariamente. 
  

Você já esteve no brasil duas vezes. Como foi a sua experiência aqui? Como você vê a 
falcoaria no brasil atualmente? 
You have already come to brazil two times. How was your experience here? How do you 
see falconry in brazil nowadays? 
Usted ya ha estado en brasil dos veces. Cómo fue su experiencia aquí? Cómo usted 
valora la cetrería en brasil en este momento. 

  
O que eu vi foi em âmbito limitado, mas bom. Eu tinha grandes esperanças com a falcoaria no 
Brasil porque aqueles que eu conheci estavam muito entusiasmados com seus falcões nativos 
e com os voos disponíveis para eles. 
  
What I saw was limited in scope but good. I had very high hopes for falconry in Brazil because 
those I met were enthusiastic about their native hawks and flights available to them. 
  
Lo que vi fue limitado en su alcance, pero bueno. Yo tenía muchas esperanzas para la cetrería 
en Brasil porque los que yo conocí estaban muy entusiasmados con sus aves nativas y los 
vuelos disponibles para ellas. 
  
  

Você importou alguns aplomados para a inglaterra e tem voados eles por volta de 10 anos, e também 
escreveu um livro sobre a caça com eles. Os falcões de coleira são muito populares no brasil e usados 
no controle de fauna, especialmente nos aeroportos. 
  
You imported some aplomados to britan and have been flying them for around ten years now, and 
have also written a book on hunting them. Aplomado falcons are very popular in brazil and used in 
fauna control, especially in airports. 
  
Usted importo algunos halcones aplomados para inglaterra y los ha volado al rededor de 10 años, y 
también ha escrito un libro acerca de la caza con ellos. Los aplomados son muy populares en brasil y 
usados en el control de fauna, especialmente en los aeropuertos. 

  
  
Femoralis são falcões verdadeiramente caçadores porque eles são tenazes assim como 
agressivos como espécie. Sim, eles são boas aves para controle de fauna, mas como eu disse 
antes isso não é falcoaria. 
  
Aplomado’s are true hunting falcons because they are tenacious as well as aggressive as a 
species. Yes they are good for bird control work, but as I said earlier that is not falconry. 
  



36 
 

www.diariodefalcoaria.com 

Aplomados son halcones verdaderos cazadores porque ellos son 
tenaces y agresivos como especie. Sí que son buenos para el trabajo 
de control de aves, pero como he dicho antes eso no es cetrería. 
  

Qual foi o seu primeiro contato com os femoralis? 
How was your first contact with the aplomados?  
Cuál fue su primer contacto con los aplomados? 

  
Eu os vi serem voados no México há 20 anos agora. 
I first saw them flown in Mexico some 20 years ago now. 
La primera vez que los vi volando fue en México hace unos 20 años 
ahora. 
  
  

Quais são suas melhores qualidades? Porque escolher um femoralis ao 
invés dos grandes falcões como os sacres? 
What are their best qualities? Why choosing an aplomado instead of the big falcons such as sakers 
cuáles son sus mejores cualidades? 
Porque elegir um aplomado a la vez de los grandes halcones como los sacres? 

  

Eu escolhi voar Femoralis porque onde eu moro há muito terreno irregular e muita presa 
adequada para eles. Não havia escolha entre eles ou qualquer dos grandes falcões como os 
Sacres. A presa e o campo ditam a escolha das aves. 
  
I chose to fly Aplomados because where I live there is a lot of broken country and plenty of 
suitable quarry for them. There was no choice between them and any of the big falcons like 
Sakers. The quarry and countryside dictated their choice. 
  
Yo elegí volar aplomados porque donde yo vivo hay un montón de terreno irregular y un 
montón de presas para ellos. No había como elegir entre ellos o entre cualquier uno de los 
grandes halcones como los sacres. La presa y el campo dictan la elección de ellas. 
  

Como foi a experiência de escrever um livro sobre caçar com eles? 
How was the experience of writing a book about hunting with them? Cómo fue la experiencia de 
escribir um libro sobre la caza com ellos? 

  

Escrever qualquer livro é um trabalho pesado, não tão fabuloso para fazer, mas excelente 
depois que terminado. 
  
Writing any book is hard work, so not fabulous to do but excellent once finished. 
  
Escribir un libro es un trabajo duro, no tan fabuloso para hacer pero excelente una vez 
terminado. 
  

Quando você importou seus primeiros femoralis, eles já eram populares na inglaterra? Como foi a 
recepção por parte dos falcoeiros britânicos para esta espécie? 
When you imported your first aplomados, were they already popular in britan? How was the 
reception of british falconers to this specie? 
¿cuándo usted importó sus primeros aplomados, ellos ya era populares en inglaterra? Cómo fue la 
recepción de los halconeros británicos a esta especie? 

  
Eles não são extremamente populares na Grã-Bretanha já que quase ninguém os tinha 
experimentado. Eles eram difíceis de serem obtidos e bem caros. 
  
They are not overly popular in Britain as hardly anyone had tried them. They were difficult to 
obtain and quite expensive. 
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Ellos no son excesivamente populares en Gran Bretaña ya que casi nadie los había usado. 
Eran difíciles de obtener y bastante caros. 
  

Os femoralis são populares atualmente na inglaterra? 
Are aplomados popular nowadays in britan? 
Los aplomados son populares hoy em dia em inglaterra? 

  
São mais populares agora, mas seus números ainda são extremamente limitados. Infelizmente 
alguns criadores agora os hibridizam constantemente com o Gyr e com o Peregrino. Na minha 
opinião isso é uma coisa terrível de se fazer. Eles deveriam ser mantidos puros. 
  
They are more popular now but still their numbers are extremely limited. Unfortunately a few 
breeders now hybridize Aplomado’s with Gyr and Peregrine. In my mind this is a truly dreadful 
thing to do. They should be left pure. 
  
Son más populares ahora, pero todavía sus números son extremamente limitados. 
Desafortunadamente algunos criadores ahora hibridan los aplomados con Gyr y Peregrino. 
Para mí esto es una cosa verdaderamente terrible de hacer. Ellos deberían quedarse puros. 
  
   

Você também tem um livro sobre o gavião asa de telha (parabuteo) esta é a ave 

mais importante da falcoaria moderna, e alguns dizem que é a ave mais fácil de 

caçar. 

You also have a book about harris hawk. This is the most important bird of 

modern falconry, and some say the easiest one to hunt with.   

Usted también tiene um libro acerca de la aguilla de harris, y muchos dicen que 

es el ave mas facil de se cazar. 

  

Nada é fácil de caçar e cada rapinante, não importa qual 

espécie, deve receber o mesmo cuidado e atenção. 

 Nothing is easy to hunt with and every hawk, no matter 
what species, should be given the same care and 
attention. 
  
Nada es fácil de cazar y cada ave de presa, no importa 
cuál es la especie, debe recibir el mismo cuidado y 
atención. 
  
  

Você concorda que voar um parabuteo é uma tarefa fácil? 

Do you agree that flying a harris is an easy job? 

Usted está de acuerdo que volar a un harris es un trabajo fácil? 

  

Não, eu não concordo. Voar um de maneira ruim é fácil. Para tirar o melhor deles é tão difícil 
quanto qualquer outra ave. 
  
No I do not. To fly one badly is easy. To get the best out of them is as hard as with any other 
hawk. 
  
No, yo no estoy de acuerdo. Volar uno de manera mala es fácil. Para sacar lo mejor de ellos es 
tan difícil cuanto con cualquier otra ave. 
  

O parabuteo é a ave ideal para o iniciante? 
The harris hawk is the ideal bird for a beginner? 

El aguilla de haris es la ave ideal para el iniciante? 
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Não é a ideal, mas é melhor do que outras alternativas. 
Not ideal but better than some alternatives. 
No es la ideal, pero es mejor que otras alternativas. 
  

ALGUMAS PESSOAS CHAMAM O PARABUTEO DE AVE DE FINAL DE SEMANA, 
PORQUE ALGUNS SÓ AS VOAM NO FIM DE SEMANA. QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE 
ISSO? 
SOME FALCONERS CALL A HARRIS HAWK AS A WEEKEND BIRD, BECAUSE SOME 
PEOPLE ONLY FLY THEM ON WEEKENDS. WHAT´S YOUR OPINION ABOUT IT? 
ALGUNAS PERSONAS LLAMAN LA AGUILLA DE HARRIS COMO UMA AVE DE FIN DE 
SEMANA, POR QUE SÓLO VUELAN EN LOS FINES DE SEMANA. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN 
ACERCA DE ESO? 

  
Pessoas que apenas voam elas nos finais de semana não estão fazendo justiça nem ao gavião 
e nem ao esporte. Se você não pode voar ele adequadamente então não o tenha, vá com 
alguém e assista os seus voos ao invés disso. Você consegue imaginar a diferença do 
condicionamento físico entre uma ave de fim de semana e uma ave voada diariamente? 
  
People who only fly them at weekends are not doing the hawk or the sport justice. If you can’t 
fly it properly don’t have it. Go with someone else and watch theirs fly instead. Can you imagine 
how fit a weekend hawk would be compared to one that is flown daily. 
  
Personas que solamente vuelan ellas los fines de semana no están haciendo justicia ni al 
gavilán y ni al deporte. Si usted no puede volarlo adecuadamente no lo tenga. Acompañe 
alguien al campo y vea sus vuelos. ¿Usted consigue imaginar la diferencia en el 
condicionamiento físico entre un ave de fin de semana y un ave volada diariamente? 
  

VOCÊ ESCREVEU UM LIVRO SOBRE O PARABUTEO, COMO FOI A SUA RECEPÇÃO? 
YOU WROTE A BOOK ABOUT HARRIS, HOW WAS THE RECEPTION OF THIS BOOK?  
USTED ESCRIBIÓ UM LIBRO ACERCA DE LA AGUILLA DE HARRIS, CÓMO FUE SU RECEPCIÓN? 

  
O original esgotou em três meses e a reimpressão ao longo de seis meses. 
The original sold out in three months and the reprint within six months. 
El original se agotó en tres meses y la reimpresión en un plazo de seis meses. 
  
  

Muitos falcoeiros participam em projetos de educação ambiental no brasil e no mundo. 
Qual é a importancia destes projetos para a conservação das aves de rapina e para o 
futuro da falcoaria? 
  
Many falconers participate in environmental educational projects in brazil and in the 
world. What is the importance of these projects for the conservation of the birds of prey 
and for the future of falconry? 
  
 muchos cetreros participan em proyectos de educación ambiental em brasil y en todo el 
mundo. Cual es la importancia de estos proyectos para la conservación de las aves de 
presa y para el futuro de la cetrería? 

  

É vital. A conservação das aves de rapina e a falcoaria devem ir lado a lado e complementarem 
uma a outra. 
  
Vital. Conservation of birds of prey and falconry should go hand in hand and complement each 
other. 
  
Es vital, la conservación de las aves de presa y la cetrería deben ir de la mano y se 
complementaren. 
  

Quais são os maiores desafios para uma mulher falcoeira?  
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What are the biggest challenges for a woman falconer?  
Cuales son los mayores retos para uma mujer cetrera? 

  

Sua própria falta de fé em suas capacidades. 
Their own lack of belief in their capabilities. 
Su propia falta de fe en sus capacidades. 
  

Você também participou de muitos eventos de falcoaria ao redor do mundo. Qual foi a sua 
melhor experiência até agora? 
You have also participated in falconry events all over the world. What has been your best 
experience so far? 
Usted también há participado en eventos de cetrería en todo el mundo. ¿cuál há sido la mejor 
experiencia hasta ahora? 

  
Provavelmente foi o Festival de falcoaria em Abu Dhabi, mas o de 2011, não o de 2014. O de 
2011 foi muito superior e muito melhor atendido por Ambos os expositores e visitantes e teve 
lugar, em minha opinião, em um ambiente melhor. 
  
Probably the Falconry Festival in Abu Dhabi, but the one in 2011 not 2014. The one in 2011 
was far superior and much better attended by both exhibitors and visitors and took place, in my 
opinion, in a better surrounding. 
  
Probablemente el Festival de Cetrería en Abu Dhabi, pero el de 2011, y no el de 2014. El de 
2011 fue muy superior y mucho mejor la asistencia de expositores y visitantes y tuvo lugar, en 
mi opinión, en un mejor entorno. 
  

 

Bob Dalton with adult Black Shaheen (Falco peregrinus peregrinator) 
 

Muito obrigada por esta entrevista.  
Thank you very much for this interview.  

Muchas gracias por esta entrevista.  
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ENTREVISTA * INTERVIEW JEMIMA PARRY JONES 

NOVEMBRO / NOVEMBER 3, 2015  - KÁTIA BORONI 

 

 

  
Você é a Terceira geração de falcoeiros, e a falcoaria está no seu sangue. Você administra o 
Centro Internacional de Aves de Rapina no Reino Unido e é uma das mais importantes 
falcoeiras, reprodutora e autora de livros do mundo. É uma grande honra para mim entrevistá-
la para o meu blogDiário de Estudos de Falcoaria e para o site FalcoeirasBr. Muito obrigada 
por esta incrível oportunidade que será de grande ajuda para todos os falcoeiros brasileiros. 
  
You are a third generation falconer, and falconry is in your blood.  You run the International 
Centre for Birds of Prey in the UK and you are one of the most important falconers, breeders 
and book writers in the world. It is a big honor for me to interview you for my blog Diário de 
estudos de falcoaria (Journal of falconry studies) and for the FalcoeirasBr website. Thank you 
very much for this incredible opportunity that will be of great help for all Brazilians falconers. 
  
  
Usted es La tercera generación de cetreros, y La cetrería está en tu sangre. Usted administra el 
Centro Internacional de Aves Rapaces en el Reino Unido y es una de las más importantes 
cetreras, reproductora y escritora de libros del mundo. Es un gran honor para mi hacer esta 
entrevista para mi blog Diario de Estudios de Cetrería y para elsítio de FalcoeirasBr. Muchas 
gracias por esta increíble oportunidad que va a ser de gran ayuda para todos los cetreros 
brasileños. 

Como você define a falcoaria? É apenas caça ou você considera as praticas 

modernas tais como o controle de fauna e o uso de aves de rapina na educação 

ambiental como falcoaria também? 

 how do you define falconry? Is it only hunting or do you consider the modern 

practices such as fauna control and the use of raptors in environmental education 

as falconry, too? 

¿cómo usted define la cetrería?, ¿ es solamente la caza o usted considera que las 

practicas modernas como el control de fauna y el uso de rapaces en la educación 

ambiental como cetrería también? 
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A maioria dos falcoeiros puristas define a falcoaria como a arte de treinar uma ave para 
capturar presas selvagens e permitir o falcoeiro de dividir esta experiência. Eu quietamente 
faço isso no pequeno tempo livre que disponho. Porém 99% do que eu faço usa termos de 
falcoaria, geralmente rapinantes que são usualmente utilizados na falcoaria e muito dos 
mesmos métodos de treinamento que tem sido usados há milênios, mas não seria considerado 
falcoaria pelos puristas!Tendo dito isto muitos dos métodos de treinamento e criação de 
raptores (e eu incluo corujas nesta palavra) tem melhorado grandemente nas últimas quatro 
décadas o que é uma coisa muito boa para a falcoaria. 
  
No Reino Unido qualquer pessoa com uma ave de rapina no punho é considerada como 
falcoeiro pelo grande público. De todos os esportes de campo no Reino Unido a Falcoaria é a 
mais aceita principalmente porque pessoas como eu a tem tornado acessível ao público em 
demonstrações e por estarmos abertos à visitação pública.Meu pai foi um dos melhores 
falcoeiros conhecidos (Philip Glasier) ele era um falcoeiro até a essência, ainda sim ele 
entendia o valor de todas as aves de rapina, não apenas aquelas adequadas para a caça, e ele 
entendia a necessidade do público de valorizar a vida selvagem em todas as suas formas. 
  
Há muitas pessoas no Reino Unido agora que estão aderindo à moda e na minha opinião não 
estão apenas fazendo isso de uma maneira muito equivocada, mas por todos as razões 
erradas, e sem intender que eles são na verdade uma ameaça para a falcoaria. O que nós 
fazemos no ICBP é muito próximo da verdadeira falcoaria e é claro nós a ensinamos também. 
Levar rapinantes para shoppings, colocá-los nas cabeças das pessoas, deixar crianças 
pequenas segurem aves que são grandes demais para elas ficarem seguras, permitir que 
qualquer pessoa passe a mão nas aves (o que é muito ruim para as suas penas) não é 
falcoaria, mas isso não é o que nós fazemos! 
  
Most purist falconers define falconry as the art of 
training a bird to catch wild prey and allow the 
falconer to share in the experience. I quietly do 
this in what little spare time I have. However 99% 
of what I do uses falconry terms, often raptors that 
are traditionally used in falconry and much the 
same training methods that have been used for 
millennia, but would probably not be termed 
falconry by the purists! Having said that many of 
the training methods and husbandry of raptors 
(and I include owls in that word) have improved 
greatly in the last four decades which is a good 
thing for falconry. 
  
  
In the UK anyone with a bird of prey on their fist is 
considered a falconer by the general public. Of all 
the field sports in the UK falconry is the most 
acceptable mainly because people like myself 
have made it accessible to the public in 
demonstrations and by being open to the public. My father was one of the best known falconers 
(Philip Glasier) he was a falconer to the very end, yet to his credit he understood the value of all 
birds of prey, not just those suitable for hunting, and he understood the need for the public to 
value wildlife in all its forms. 
  
There are many people in the UK now who are jumping on that band wagon and in my opinion 
not only doing it very badly, but for all the wrong reasons, and without understanding that they 
are actually a threat to falconry. What we do at ICBP is pretty close to true falconry and of 
course we teach it as well. Taking raptors into shopping malls, putting them on people’s heads, 
letting small children handle birds that are far too large for them to be safe, allowing all and 
sundry to stroke raptors (which is very bad for their feathers) is not falconry, but that is not what 
we do! 
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La mayoría de los cetreros más puros definen la cetrería como el arte del entrenamiento de un 
pájaro para atrapar presas silvestres y permitir que el cetrero comparta de esta experiencia. Yo 
hago esto en silencio en el poco tiempo libre que tengo. Sin embargo el 99% de lo que hago 
utiliza términos de cetrería, a menudo aves rapaces que se utilizan tradicionalmente en cetrería 
y mucho de los mismos métodos de entrenamiento que se han utilizado durante miles de años, 
pero probablemente no sería denominado como cetrería por los puristas! Habiendo dicho eso, 
muchos de los métodos de entrenamiento y cría de aves rapaces (y yo incluyo búhos en esa 
palabra) han mejorado mucho en las últimas cuatro décadas, lo que es muy bueno para la 
cetrería. 
  
En el Reino Unido cualquier persona con un ave de presa en su puño es considerada como 
cetrera por el público en general. De todos los deportes de campo en Reino Unido, la 
cetrería  es la más aceptable sobre todo porque gente como yo la ha hecho accesible al público 
en presentaciones y por estarnos abierto al público. Mi padre fue uno de los cetreros más 
conocidos (Philip Glasier) él era un cetrero hasta el alma, sin embargo él entendía el valor de 
todas las aves de presa, no sólo las adecuados para la caza, y comprendía la necesidad de 
que el público valore la vida silvestre en todas sus formas. 
  
  
Hay muchas personas en el Reino Unido ahora que están adhiriendo a la moda y en mi opinión 
no solamente están haciendo eso muy mal, pero por todas las razones equivocadas, y sin 
comprender que en realidad son una amenaza para la cetrería. Lo que hacemos en CIPA está 
bastante cerca de la verdadera cetrería y, por supuesto, la enseñamos también. Llevar rapaces 
para los centros comerciales, ponerlas en la cabeza de la gente, dejar que los niños pequeños 
manejen aves que son demasiado grandes para que estén seguros, permitir que todos pasen 
la mano en las rapaces (lo que es muy malo para sus plumas ) no es cetrería , pero eso no es 
lo que hacemos ! 
  
  
Qual seria o futuro da falcoaria?  

What would be the future of falconry?  

Cuál sería el futuro de la cetrería? 

  
 Você realmente tem que definir o país sobre o qual você está pensando. Eu suspeito que na 
Europa e possivelmente nos Estados Unidos haja mais grupos e pessoas que são contra 
manter rapinantes de qualquer maneira, do que em qualquer outra parte do mundo. Então para 
nós do Reino Unido o futuro da falcoaria é algo que nós temos que manter os olhos bem 
abertos para garantir que nós possamos continuar voando nossas aves. O futuro da falcoaria 
depende em grande medida das pessoas que praticam à falcoaria e também daqueles que 
estão reproduzindo as aves de rapina para venda. Todos precisam ser capazes de observar 
tudo o que estão fazendo e se avaliar eticamente e dizer para eles mesmos: eu não estou 
fazendo nada que possa causar dano à ave ou ao esporte da falcoaria. 
  
You really have to define the country that you are thinking about. I suspect that Europe and 
possible the US have more people and groups who are anti the keeping of raptors in any way, 
than there are in other parts of the world. So for us in the UK the future of falconry is something 
that we have to keep a very sharp eye on to make sure that we can still fly our birds. The future 
of falconry lies to a greater extent in the hands of those practicing falconry. Also those who are 
breeding birds of prey for sale. All need to be able to look at all they are doing in an ethical 
manner and say to themselves I am doing nothing that would harm the bird or the sport of 
falconry. 
  
Usted realmente tiene que decir cual país que usted está pensando. Yo sospecho que, 
posiblemente, en Europa y en los Estados Unidos hay más grupos y personas que están en 
contra el mantenimiento de aves rapaces de cualquier manera, que en otras partes del mundo. 
Así que para el Reino Unido el futuro de la cetrería es algo que tenemos que mantener los ojos 
bien abiertos para asegurarnos de que podemos seguir volando nuestras aves. El futuro de la 
cetrería depende en gran medida de las personas que practican la cetrería y también de 
aquellos que están reproduciendo las rapaces para venta. Todo el mundo tiene que ser capaz 
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de observar lo que está haciendo y evaluar de manera ética y decirse a sí mismo: no estoy 
haciendo nada que pueda dañar el pájaro o el deporte de la cetrería. 
  
   
Como uma pessoa deve iniciar na Falcoaria? 
How should a person start in falconry? 

Cómo se debe empezar en la cetrería? 

  
Novamente isso é apenas uma opinião mas a enorme diferença entre treinar um rapinante e 
treinar qualquer outra coisa é que você pode matar um rapinante se você cometer erros. Então 
leve isto em consideração e eu sou fortemente contra aqueles que alegam que querem fazer 
isto sozinhos e se beneficiar da experiência, porque na nossa experiência esse benefício não é 
para as aves de rapina. Eu acho que há várias formas, uma é achar um bom, e eu enfatizo a 
palavra bom, falcoeiro que esteja preparado para te ensinar. Há vantagens e desvantagens 
nisso. 
  
Primeiramente nem todos os bons falcoeiros são bons professores,e muitos são falcoeiros 
porque eles não lidam bem com as pessoas. Vai levar muito tempo para aprender desta forma 
e você vai depender que alguém faça isso de boa vontade, o que pode causar problemas. Eu 
acredito que a melhor forma é participar de um bom, extenso, e sério curso, e você pagará pela 
sua instrução que irá habilitar você, você irá aprender com aves experientes que irão dar a 
você confiança, você deve ter a chance de pedir por conselhos e ajuda posteriormente, se este 
for um bom curso. 
  
Nick Fox sempre costumava dizer que se você queria aprender a andar de cavalo você não 
deveria pegar um bronco destreinado, você aprenderia em cavalos já treinados e seguiria em 
frente daí, eu concordo totalmente com isso. Você, com certeza, tem que ter cuidado para 
escolher um bom curso, porque nem todos o são, certamente no Reino Unido. O outro fato 
muito importante a se lembrar é que depois de ter escolhido quem vai ajudá-lo, manter-se fiel 
com os seus conselhos. Conheço muitas pessoas que telefonam para pedir conselhos para 
uma tonelada de pessoas diferentes até que comecem encontrem o conselho que eles acham 
que é certo. Eu não tenho tempo para pessoas que fazem isso! 
  
Again this is only an opinion but the huge difference between training a raptor and training 
anything else is that you can kill a raptor if you make mistakes. So taking that into consideration 
I am strongly against those who state they want to do it alone and benefit from the experience, 
because in our experience that benefit is not for the raptors. I think there are a couple of ways, 
one is to find a good and I stress the word good, falconer who is prepared to teach you. There 
are up sides and down sides to this. 
  
Firstly not all good falconers are good teachers, and many are falconers because they don’t 
deal well with people. It will take much longer learning that way and you are reliant on someone 
doing this out of the goodness of their heart, which can cause problems. I believe the best way 
is to go on a good, extended, serious course, you will pay for your instruction which empowers 
you, you will learn on experienced birds which will give you confidence, you should have the 
chance to ask for advice and help afterwards if it is good course. 
  
Nick Fox always used to say that if you wanted to learn to ride a horse you would not go and get 
an untrained bronco, you would learn on already trained horses and move on from there, I 
totally agree with that. You do however have to be careful to choose a good course because not 
all are, certainly in the UK. The other really important fact to remember is once you have chosen 
whoever is going to help you, stick with their advice. I have known many people who phone 
around for advice from a ton of different people until they get the advice they think is right. I 
have no time for people who do that! 
  
De nuevo, esto es sólo una opinión, pero la gran diferencia entre el entrenamiento de un raptor 
y entrenamiento de cualquier otra cosa es que se puede matar a una rapaz  si se comete 
errores. Así que teniendo en cuenta que estoy fuertemente en contra de aquellos que afirman 
que quieren hacer eso solos y beneficiarse de la experiencia, ya que en nuestra experiencia 
este beneficio no es para las aves rapaces. Creo que hay un par de maneras, una es encontrar 
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un bueno y subrayo la palabra bueno, cetrero que esté dispuesto a enseñarte.  Hay ventajas y 
desventajas en eso. 
  
En primer lugar, no todos los buenos cetreros son buenos maestros, y muchos son cetreros 
porque no se ocupan bien con la gente. Tomará mucho más tiempo aprender de esa manera y 
estará dependiente de alguien que estará haciendo esto por bondad de su corazón, lo que 
puede causar problemas. Creo que la mejor manera es ir hacer un bueno, largo y serio curso, 
pagará por su instrucción que le autoriza, usted aprenderá con aves expertas lo que le dará 
confianza, usted debe tener la oportunidad de pedir consejos y ayuda después, si es buen 
curso. 
  
  
Nick Fox siempre decía que si usted quería aprender a montar a caballo usted no iría a buscar 
un caballo salvaje sin entrenamiento, usted  aprendería con caballos ya entrenados y 
continuaría de allí, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, usted tiene que 
tener cuidado al elegir un buen curso, porque no todos son, sin duda en el Reino Unido. El otro 
hecho muy importante para recordar es una vez que haya elegido la persona que te va a 
ayudar, siga con sus consejos. He conocido a muchas personas que de llaman para un montón 
de diferentes personas pidiendo consejos hasta que encuentren uno que piensan que es 
correcto. ¡No tengo tiempo para las personas que hacen eso! 
  
  
Como você se tornou escritora de livros e como você avalia a importância do 

estudo para o falcoeiro? 

How did you become a book writer and how do you evaluate the importance of 

studying for becoming a falconer? 

¿cómo llegaste a ser una escritora de libros y cómo evalúa la importancia de 

estudiar para convertirse en un cetrero? 

  
Me pediram para escrever meu primeiro livro depois que fizeram um filme sobre mim. Sobre o 
estudo eu acho que é vital principalmente porque se você entende sobre a espécie que você 
planeja ter, ou tem e voa, faz em vida selvagem, isso dará a você uma compreensão maior 
sobre como lidar com ela já estando treinada. Entender os rapinantes e o mais importante ser 
capaz de ler a sua linguagem corporal é fundamental. 
  
I was asked to write my first book after there was a film made about me. As for studying I think it 
is vital mainly because if you understand what the species you are planning on having, or have 
and fly, does in the wild, it will give you a greater insight into how to work with it in the trained 
state. Understanding the raptors and importantly being able to read its body language is key. 
  
  
Me pidieron que escribiera mi primer libro después de que hicieron una película sobre mí. 
Acerca de los estudios, creo que es de vital importancia sobre todo porque si usted entiende 
acerca de la especie que está planeando tener, o tiene y vuela, hace en vida libre, esto le dará 
un mayor conocimiento de cómo trabajar con ella estando entrenada. Comprender las rapaces 
y  lo más importante, ser capaz de leer su lenguaje corporal es la clave. 
  
  

  

Hoje em dia como está o seu programa de reprodução? Quais espécies vocês estão 
reproduzindo? Elas são vendidas para falcoeiros ou reintroduzidas na natureza? 
Nowadays how is your breeding program? Which species are you breeding? Are they 
sold for falconers or reintroduced in the wild? 
Hoy en día, ¿cómo es su programa de cría? ¿Qué especies están criando? ¿Son 
vendidas para cetreros o reintroducidas en la naturaleza? 
 
O nosso programa de criação nunca foi para fornecer aves para ninguém além de nós mesmos 
e para aprender sobre as diferentes espécies. Criamos uma série de espécies, e de vez em 
quando, se temos aves sobrando nós deixamos elas irem para outros centros ou indivíduos. 
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Nós somos muito rigorosos e pedimos para ver fotos do alojamento, e pedimos e-mails nos 
dizendo  por que eles querem as aves. Até que isso aconteça ninguém recebe quaisquer aves 
de nós. 
  
Sobre a soltura, não reproduzimos aves para a libertação aqui, para fazer isso não poderíamos 
ser abertos à visitação pública e nem teríamos 73 espécies aqui, estaríamos privados com 
apenas algumas espécies ameaçadas de extinção. Para reproduzir seriamente para a soltura 
você precisa produzir um número razoável a cada ano. No entanto o que fazemos é 
compartilhar nosso enorme conhecimento com outras pessoas em projetos de reprodução para 
conservação, e foi assim que nos envolvemos na crise dos Urubus no Sul da Ásia, onde 
criamos um programa de reprodução, treinamos a equipe e estamos fortemente envolvidos na 
maioria dos aspectos do projeto. 
  
Our breeding programme never was to provide birds for anyone other than ourselves and to 
learn about the different species. We breed a number of species, and on occasion if we have 
spare birds will let them go to other Centres or individuals. We are very strict and ask to see 
photos of the housing, and emails letting us know what they want birds for. Until this happens 
no one gets any birds from us. 
  
On the release front, we do not breed birds for release here, to do that we would not be open to 
the public nor would we have 73 species here, we would be private with only a few endangered 
species. To breed seriously for release you need to breed a reasonable number each year. 
However what we do is share our enormous expertise with others on conservation breeding 
projects, which is how we got involved in the Vulture Crisis in South Asia where we have 
designed the breeding programme, trained the staff and are heavily involved in most aspects of 
it. 
  
 Nuestro programa de cría nunca fue para proporcionar las aves para cualquier persona que no 
sea nosotros mismos y para aprender acerca de las diferentes especies. Nosotros criamos una 
serie de especies, y en ocasiones, si tenemos pájaros extras, nosotros permitimos que ellos 
van para otros centros o individuos. Somos muy estrictos y pedimos para ver fotos de la 
vivienda, y los preguntamos por e-mail para que quieren las aves. Hasta que esto suceda nadie 
obtiene ningún pájaro de nosotros. 
  
  
En términos de liberación, no criamos aves para la liberación aquí, para eso no podríamos 
estar abiertos al público, ni tendríamos 73 especies aquí, estaríamos privados con sólo unas 
pocas especies en peligro de extinción. Para criar seriamente para la liberación es necesario 
que se crie un número razonable a cada año. Sin embargo, lo que hacemos es compartir 
nuestra enorme experiencia con otros en proyectos de reproducción, que es como nos 
involucramos en la Crisis del Buitre en el sur de Asia, donde hemos diseñado el programa de 
cría, capacitamos al personal y estamos muy involucrados en la mayoría de los aspectos del 
mismo. 
  
   
Qual é a importância dos projetos de educação ambiental para a conservação 

das aves de rapina? É importante para nós, falcoeiros, participar ativamente 

destes eventos ou projetos? 

 What is the importance of educational environmental projects for the 

conservation of the birds of prey? Is it important for us falconers to participate 

actively in these events or projects? 

¿cuál es la importancia de los proyectos de educación ambiental para la 
conservación de las aves de presa?, ¿ es importante para nosotros cetreros 
participarnos activamente de estos proyectos o eventos? 

  
É algo que falcoeiros podem estar envolvidos, na verdade, muitos estão, o Fundo Peregrine 
nos EUA, nós aqui no Reino Unido, todo o trabalho que Nick Fox faz, o projeto Mauritius 
Kestrel com Carl Jones, todos estes são falcoeiros que colocam sua experiência em projetos, 
tanto na pesquisa de reprodução em cativeiro quanto na educação.  O aspecto da educação é 
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crucial, porque se as pessoas não querem uma espécie de árvore, ave, mamífero e assim por 
diante, onde eles vivem,a espécie tem pouca chance de sobrevivência. 
  
Na abordagem mais direta da educação, como fazer palestras em escolas e realizar eventos 
externos, sim, eles podem ser muito valiosos se bem feitos e sublinho o se bem feitos. Como 
eu disse antes de arrastar aves em ambientes inadequados, tais como centros comerciais e 
deixar todos passarem a mão neles e maltratar eles não é uma boa maneira de fazê-lo. 
  
Demonstrações de vôo externos podem ser feitas muito bem ou podem ser terríveis, cabe aos 
falcoeiros entenderem que o que eles fazem na frente do público terá um efeito e que precisa 
ser pensado. Provavelmente o mais importante para além do bem-estar físico e mental dos 
pássaros é garantir que você não está incentivando as pessoas a fazer e obter o seu próprio 
pássaro sem qualquer entendimento ou conhecimento de como cuidar dele, a intensidade do 
ruído, o seu tempo de vida e assim por diante. 
  
It is something that falconers can be involved in, indeed many are, the Peregrine Fund in the 
US, us here in the UK, all the work that Nick Fox does, the Mauritius Kestrel project with Carl 
Jones, all of these are falconers who put their expertise in the projects in both captive breeding 
research and education. The education aspect is crucial because if people don’t want a species 
of tree, bird, mammal and so on, where they live, it has little chance of survival. 
  
In the more direct approach of education such as lecturing in schools and doing external events, 
yes they can be very valuable if done well and I stress the if done well. As I said before 
dragging birds into unsuitable environments such as shopping malls and letting all and sundry 
stroke and maul them is not a good way of doing it. 
  
 External flying demonstrations can be done really well or can be appalling, it is up to the 
falconers to understand that whatever they do in front of the public will have a knock on effect 
and that needs to be thought about. Probably the most important apart from the physical and 
mental welfare of the birds is to make sure that you are not encouraging people to do out and 
get their own bird without any understanding or knowledge of how to look after it, how noisy it is, 
how long it will live and so on. 
  
Es algo que los cetreros pueden participar, de hecho muchos de ellos lo hacen, el Fondo 
Peregrino en los EE.UU., nosotros aquí en el Reino Unido, todo el trabajo que Nick Fox hace, 
el proyecto de Mauricio Kestrel con Carl Jones, todos estos son cetreros que ponen su 
experiencia en los proyectos, tanto en la investigación de cría en cautividad y en la educación. 
El aspecto educativo es crucial porque si la gente no quiere una especie de árbol, ave, 
mamífero y así sucesivamente, donde ellos viven, la especie tiene pocas posibilidades de 
sobrevivir. 
  
  
En el enfoque más directo de la educación, como la docencia en las escuelas y haciendo 
eventos externos, sí que puede ser muy valiosa si se hace bien y yo subrayo la si se hace bien. 
Como dije antes, arrastrar las aves en ambientes no adecuados, como centros comerciales y 
dejar cualquier persona pasen la mano en ellas y las maltraten no es una buena manera de 
hacerlo. Demostraciones de vuelo externos se pueden hacer muy bien o pueden ser terribles, 
le corresponde a los cetreros que entender es importante que los cetreros comprendan que lo 
que ellos hacen frente a la opinión pública tendrá un golpe de efecto y que necesita ser 
pensado. Probablemente lo más importante aparte del bienestar físico y mental de las aves es 
asegurarse de que usted no está incentivando a la gente a  salir y conseguir su propio pájaro 
sin ninguna comprensión o conocimiento de cómo cuidar de él, lo ruidoso que es, cúanto 
tiempo va a vivir y así sucesivamente. 
  
   
Você fala muito sobre conservação e você reproduz muitas espécies raras de corujas 
para ajudar na sua sobrevivência. Quais são as espécies mais ameaçadas de corujas 
hoje em dia? É a perda de habitat ainda a principal ameaça às corujas? Como poderiam 
os falcoeiros ajudar na sua sobrevivência? 
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You talk a lot about conservation and you breed many rare species of owls to 

help their survival. Which is the most endangered species of owls nowadays? Is 

the loss of habitat still the major threat to owls? How could falconers help their 

survival? 

 

usted habla mucho acerca de la conservación y usted cría muchas especies 

raras de búhos para ayudar su supervivencia. ¿cuáles son las especies más 

amenazadas de búhos hoy en día? La pérdida de hábitat sigue siendo la 

principal amenaza para los búhos? ¿cómo podrían los cetreros ayudar en su 

supervivencia? 

  

  
Há seis espécies de corujas em estado crítico de extinção no momento, no entanto este o 
número está aumentando, as espécies criticamente ameaçadas são o nível mais alto da Lista 
Vermelha da IUCN, que você pode acessar on-line, muito mais espécies estão em perigo, 
ameaçada, vulnerável ou diminuindo. 
  

 

 http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-
da-iucn/ 
  
Provavelmente a melhor maneira dos falcoeiros ajudarem é aumentar a conscientização, 
dissipar alguns dos mitos em torno das corujas, muitas pessoas veem elas como portadoras de 
presságios como doenças ou de presságios de morte, que é claro para nós no Reino Unido 
que isso é lixo e se fosse esse o caso, eu deveria ter morrido há muito tempo! No entanto, para 
pessoas em outros países, pode ser uma grande coisa. Então ensinar as pessoas que as 
corujas são realmente importantes, eles pegam os ratos e camundongos que destroem 
colheitas e, geralmente, eles não causam quaisquer conflitos com os humanos, é um bom 
caminho a percorrer. 
  
No entanto, você não precisa de uma coruja rara para fazer isso, assim como é realmente 
importante não ter abutres usados indiscriminadamente para a educação, quando muitos 
seriam mais valiosos em projetos de reprodução. Uma espécie comum é tão valiosa como uma 
ferramenta educacional, mas, novamente, certifique-se que usando animais vivos você não 
está incentivando outros a querer tê-los também. Isso pode ser contra-produtivo como vimos. 
  
O outro aspecto é ensinar as pessoas que o habitat é vital e não apenas para as aves de 
rapina, mas para tudo, incluindo nós. Se derrubarmos todas as árvores e teremos um deserto 
como mundo. Árvores nos dão água, estabilidade do solo e oxigênio, além de serem bonitas e 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/
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boas para a alma. E elas são um habitat para milhões de outros seres vivos cujas casas nós 
estamos destruindo muitas vezes sem uma boa razão a longo prazo. 
  
There are six species of Critically Endangered Owls at the moment, however that number is 
increasing, the Critically Endangered species are the highest level of the IUCN Red List, which 
you can access online, many more species are Endangered, Threatened, Vulnerable or 
decreasing. 
  
Probably the best way for falconers to help is to increase awareness, dispel some of the myths 
around owls, many people see them as ill omens or omens of death which of course to us in the 
UK is rubbish and if that were the case I should have died a long time ago! However to people 
in other countries it can be a big thing. So teaching people that owls are really important, they 
catch the rats and mice that destroy crops and generally they do not cause humans any 
conflicts, is a very good way to go. 
  

 

 http://www.iucnredlist.org/ 
  
However you do not need a rare owl to do this, just as it is really important not to have vultures 
used indiscriminately for education when many would be more valuable in breeding projects. A 
common species is just as valuable as an educational tool, but again, make sure that by using 
live animals you are not encouraging others to want to have them as well. That can be counter-
productive as we have seen. 
  
The other aspect is to teach people that habitat is vital and not just for raptors, but for everything 
including us. Take down all the trees and we will have a desert for a world. Trees give us water, 
soil stability and oxygen as well as being beautiful and good for the soul. And they are a habitat 
for millions of other living things whose homes we are destroying often for no good long term 
reason. 
  
Hay seis especies de Búhos en peligro crítico de extinción en la actualidad, sin embargo, el 
número está aumentando, las especies en peligro crítico son el más alto nivel de la Lista Roja 
de la IUCN, que se puede acceder en internet, muchas más especies están en peligro de 
extinción, amenazadas, vulnerables o disminuyendo. 
  
Probablemente la mejor manera de ayuda de los cetreros es aumentar la conciencia, disipar 
algunos de los mitos alrededor de los búhos, muchas personas los ven como portadores de 
presagios de enfermedad o presagios de muerte, que por supuesto a nosotros en el Reino 
Unido lo vemos eso como basura y si ese fuera el caso yo debería estar muerta hace mucho 
tiempo! Sin embargo, para las personas de otros países eso puede ser una gran cosa. Así que 
enseñar a las personas que  los búhos son realmente importantes, que capturan las ratas y 

http://www.iucnredlist.org/
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ratones que destruyen los cultivos y en general no causan conflictos a los seres humanos, es 
una muy buena manera de ayudar. 
  
Sin embargo, usted no necesita un ave rara para hacer esto, así como realmente es importante 
no tener buitres usados indiscriminadamente para la educación cuando muchos serían más 
valiosos en proyectos de reproducción. Una especie común es tan valiosa como una 
herramienta educativa, pero de nuevo, asegúrese de que mediante el uso de animales vivos 
que tú no está incentivando a otros a querer tenerlos también. Eso puede ser 
contraproducente, como hemos visto. 
  
El otro aspecto es enseñar a la gente que el hábitat es vital y no sólo para las aves rapaces, 
pero para todo, incluyendo nosotros. Corte todos los árboles y vamos a tener un desierto como 
mundo. Los árboles nos dan el agua, la estabilidad del suelo y oxígeno, además de ser 
hermosos y buenos para el alma. Y son un hábitat para millones de otros seres vivos cuyos 
hogares estamos destruyendo a menudo sin una buena razón a largo plazo. 
  
   
Como você vê a presença das mulheres na falcoaria moderna? 

How do you see the presence of women in modern falconry? 

Cómo usted ve la presencia de las mujeres en la cetrería moderna? 

  

  
Não tenho a certeza que eu já tivesse alguma vez realmente considerada a presença de 
mulheres na falcoaria moderna. Certamente, até recentemente não havia muitas mulheres 
participando na falcoaria, mas isso está mudando rapidamente. Eu acho que eu gostaria de 
dizer que esta é provavelmente uma coisa boa, mas novamente, apenas se as mulheres 
fazerem o que elas estão fazendo bem e de preferência melhor do que os homens! 
  
I am not sure I have ever really considered the presence of women in modern falconry. 
Certainly up until recently there were not many women partaking in falconry, but that is 
changing rapidly. I guess I would say that this is probably a good thing, but again, only if the 
women do whatever they are doing well and preferably better than the men! 
  
No estoy segura de que me había considerado realmente acerca de la presencia de las 
mujeres en la cetrería moderna. Seguro que hasta hace poco no había muchas mujeres que 
tomaban parte en la cetrería, pero eso está cambiando rápidamente. Supongo que yo diría que 
este es probablemente una cosa buena, pero de nuevo, sólo si las mujeres hacen lo que están 
haciendo bien y preferiblemente mejor que los hombres! 
  
  
Qual é o maior desafio para as mulheres na falcoaria hoje? 

What is the main challenge for women in falconry nowadays? 

¿cuál es el mayor desafío para las mujeres en la cetrería hoy? 

  

Homens eu suspeito são o principal desafio, e muitas vezes as mulheres cometem o erro de 

tentar forçar muito, ou se fazerem ouvir muito, isso não é uma competição. Claro que eu sei 

que eu sou famosa por falar sobre estes temas, mas eu tenho feito este trabalho por 50 anos, 

e, no final, se você vai apenas progredindo e fazendo o que quer que você faça bem feito, as 

pessoas vão começar a tomar conhecimento. Suponho que eu tive que me esforçar muito mais 

do que se eu fosse homem, mas isso acontece para quase tudo onde os homens são maioria. 

No final pense sobre lobos e elefantes! As líderes são as fêmeas! 

 Basta pensar sobre o que você está fazendo, fazê-lo bem e, eventualmente, é menos provável 
que você seja ignorada e se você for ignorada, então quem quer que esteja sendo rude o 
suficiente para não perceber você ou suas opiniões provavelmente não é alguém com quem 
vale a pena perder tempo de qualquer maneira! 



50 
 

www.diariodefalcoaria.com 

 Provavelmente a pior coisa que as mulheres terão de enfrentar na falcoaria são as outras 

mulheres, é incrível como muitas mulheres me atacam em fóruns e coisas como o Facebook!! 

Mal sabem elas que eu não leio isso - eu simplesmente ignoro! 

  
Men I suspect is the main challenge, and often women make the mistake of trying to push too 
hard, or make try to themselves heard too much, it is not a competition. Of course I know I am 
renowned for speaking out on topics, but I have been doing this job for 50 years, and in the end 
if you just keep going and do whatever you are doing really well, people will start to take notice. 
I suppose I have had to push a great deal harder than I would have had to have done had I 
been male, but that goes for almost anything where it is more dominated by males. In the end 
think about wolves and elephants! The leaders there are female! 
  
Just think about what you are doing, do it well and eventually you are less likely to be 
ignored and if you are ignored, then whoever is being rude enough to take no notice of 
you or your opinions is probably not worth wasting time on anyway! 
  
Probably the worst thing women will have to face in falconry is other women, it’s 
amazing how many females take a hit at me on forums and things like Facebook!! Little 
do they know that I don’t read it - I just ignore it! 
  
Los Hombres son los  que sospecho que sean el principal reto, y a menudo las mujeres 
cometen el error de tratar de forzar demasiado, o tratar de hacerse oír demasiado, no es una 
competencia. Por supuesto que sé que soy conocida por hablar sobre estos temas, pero he 
estado haciendo este trabajo durante 50 años, y al final es sólo seguir adelante y hacer lo que 
se está haciendo muy bien, y la gente comenzará a tomar nota. Supongo que haya tenido que 
esforzarme mucho más de lo que hubiera tenido que hacer si hubiera sido varón, pero eso es 
así para casi cualquier cosa donde los hombres dominan. ¡Al final piense en los lobos y 
elefantes!, ¡ Los líderes son las hembras! 
  
  
Basta con pensar en lo que está haciendo, hacerlo bien y, finalmente, es menos probable 
que sea ignorada y si es ignorada entonces quien es lo suficientemente grosero a no 

hacer caso de usted o de sus opiniones, ¡probablemente 
no es una persona con quien vale la pena perder el tiempo 
en de todos modos! 
  
Probablemente la peor cosa que las mujeres tendrán que 
enfrentarse en la cetrería son las otras mujeres, es 
increíble la cantidad de mujeres que me atacan en foros y 
cosas como Facebook !! Lo que no saben es que yo no 
leo esas cosas  - ¡sólo las ignoro! 
  
  

  

O seu livro entendendo corujas é um dos únicos 

dedicado só para elas, e deve ser lido por todas as 

pessoas que pensamem ter uma coruja. Como você 

decidiu escrever este livro? Como foi sua recepção 

em todo o mundo? 

  

Your book understanding owls is one of the only dedicated just to them, and it 

must be read by all people considering having an owl. How did you decide to 

write this book? How was its reception worldwide? 

 

su libro comprendiendo los búhos es uno de los únicos dedicados sólo para 

ellos, y debe ser leído por todas las personas que consideran tener una lechuza. 
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¿cómo usted se decidió a escribir este libro? ¿cómo fue su recepción en todo el 

mundo? 

  
  
Eu não tenho idéia por que mais pessoas não escreveram sobre corujas, embora existam 
alguns livros muito bons sobre corujas lá fora. Eu acho que ter tantas aves e treinar tantas 
corujas, isso me dá uma visão sobre elas que alguém com apenas uma ou duas corujas não é 
capaz de ter. Eu tenho que dizer que eu ao ver o meu livro sendo citado me faz perceber que 
eu deveria fazer outro, e deixar de lado alguns dos comentários que eu fiz, que ao longo de 
muitos hoje eu entendo mais sobre isso. Eu acho que as pessoas gostaram do livro, já que 
vendeu muito! 
  
  
I have no idea why more people have not written about owls, although there are some very 
good books on owls out there. I guess having so many birds and training many owls, that gives 
me an insight into them that someone with only one or two is unable to get. I have to say I find 
having my book quoted makes me realise that I should do another one, and put right some of 
the comments that I made which over many more years I understand more about! I guess 
people liked the book as it did sell. 
  
No tengo ni idea de por qué más personas no han escrito sobre búhos, aunque hay algunos 
muy buenos libros sobre búhos por ahí. Supongo que teniendo tantas aves y entrenando 
muchos búhos, eso me da una idea de ellos  que alguien con sólo uno o dos no es capaz de 
conseguir. Tengo que decir que al ver mi libro citado me doy cuenta de que tengo que hacer 
otro, y dejar de lado algunos de los comentarios que he hecho que durante muchos más años 
hoy entiendo mucho más acerca de eso! Supongo que a la gente le gusta el libro ya que él 
realmente fue muy vendido. 
   

Quando você se interessou em voar corujas e qual foi a sua primeira coruja? 

When did you get interested in flying owls and what was your first owl? 

¿Cuándo usted se interesó por los búhos y cuál fue su primer búho? 

  

 Quando abrimos ao público esperando educá-los sobre as aves 
de rapina nós só voávamos algumas poucas aves, principalmente 
espécies de falcoaria, como falcões, buteos, gaviões e águias. 
Uma vez que começamos a entender que todas as aves de rapina 
diurna e noturna são a) incríveis e b) muito mal compreendidas, 
nós procuramos treinar outros grupos de aves de rapina, então 
começamos seriamente com as corujas no início da década de 
1970 e eu tive um macho de Bufo-real que nós reproduzimos no 
Centro e que ia para a faculdade comigo em Londres, e assim ele 
cresceu e permaneceu como parte da minha vida por 38 anos, seu 
nome era Mozart. 
   
  
When we opened to the public to hopefully educate them about 

birds of prey we only flew a very few birds, mainly falconry species such as falcons, buzzards, 
hawks and eagles. Once we started to understand that all birds of prey diurnal and nocturnal 
are a) amazing and b) very misunderstood, we looked at training other groups of raptors, so we 
started seriously with owls in the early 1970’s and I had a male Eurasian Eagle Owl that we 
bred at the Centre and who came to college with me in London as he grew up and remained a 
part of my life for 38 years, his name was Mozart. 
  
Cuando abrimos al público para educarlos acerca de las aves de presa nosotros sólo 
volábamos muy pocas aves, principalmente las especies de cetrería como halcones, buitres, 
halcones y águilas. Una vez que empezamos a entender que todas las aves rapaces diurnas y 
nocturnas son a) increíbles y b) muy mal entendidas, nos fijamos en entrenar otros grupos de 
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aves rapaces, así que empezamos en serio con los búhos en la década de 1970 y que había 
un varón  de Eurasia Búho que nosotros criamos en el Centro y que iba a la universidad 
conmigo en Londres, y así él creció y siguió siendo una parte de mi vida durante 38 años, su 
nombre era Mozart. 
  
   

“As an owl sits looking at you, its round face, 

large head, forward-facing eyes, an alert look 

might persuade you that it is wise, as is so often 

stated. Sadly that is probably not the case, and 

having trained a fair number of owls now, I have 

to say that if there was anything going on in their 

heads I would be surprised.”  
  

"Quando uma coruja se senta olhando para você, 

seu rosto redondo, cabeça grande, olhos voltados 

para a frente, um olhar atento pode persuadi-lo 

de que é sábia, como tantas vezes foi afirmada. 

Infelizmente isso provavelmente não é o caso, e 

tendo treinado um bom número de corujas agora, 

eu tenho que dizer que se tivesse alguma coisa 

acontecendo em suas cabeças eu ficaria 

surpresa. " 

  

"Cuándo un búho se sienta mirando a ti, su cara redonda, cabeza grande, ojos mirando hacia 

el frente, una mirada de alerta podría persuadir a usted que es sabio, como tan a menudo 

se dice. Lamentablemente, eso probablemente no es el caso, y después de haber entrenado 

a un buen número de búhos ahora, tengo que decir que si había algo que se pasa en sus 

cabezas yo me sorprendería.” 
  
Você diz no seu livro que as corujas não são tão inteligentes como muitas pessoas 
pensam. É mais difícil treinar uma coruja do que as aves de rapina diurnas? 

You say in your book that owls are not wise animals as many people think. Is it more 

difficult to train owls than the diurnal birds of prey? Why? 

Usted dice en su libro que los búhos no son animales tan inteligentes como las personas 

imaginan. ¿Es más difícil entrenar búhos que las aves de presa diurnas? 

  

Você tem que se lembrar que as corujas são um táxons completamente diferente das aves de 
rapina diurnas, elas se comportam de forma diferente, tendo dito que eu não acho que as 
corujas eram tão sábias quanto as pessoas pensam, e eu estou feliz que eu disse isso, em vez 
de afirmar que eu não acho que elas eram sábias - ponto, eu gostaria de colocar um pedido de 
desculpas no próximo livro sobre corujas, porque não é que elas sejam sábias ou não, é que 
elas reagem de forma diferente de muitas aves de rapina diurnas. Mas o mesmo poderia ser 
dito sobre um número de espécies de aves de rapina diurnas também. Alguns dos gaviões de 
peinacho podem levar um longo tempo para decidirem voar para o punho, já os accipiters se 
movimentam como um relâmpago. 
  
Aqui é onde conhecer e compreender as espécies em estado selvagem faz com que seja mais 
fácil de entender elas no estado treinado. Corujas tendem a não ser de fazer e acontecer, elas 
são discretas ao extremo e isso  reflete em seu comportamento quando elas são treinados. 
Tenha em mente também que estamos geralmente voando nossas corujas na luz do dia 
particularmente em momentos do dia quando elas não estariam voando para fora no aberto, de 
modo que faz a diferença para como eles se comportam. 
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Lamento o que está acontecendo com as corujas no momento. Porque tende a ser melhor para 
o bem-estar da coruja para treinar uma ave criada à mão, torna-se um pouco mais fácil em 
alguns aspectos de possuir uma. Mas essas pessoas que colocam pequenas corujas, tais 
como as corujas Otus amarradas (o que eu desaprovo fortemente) ao lado de corujas Bufo 
reais, estão sendo muito cruéis com as suas aves. Seria como eu colocá-lo em uma gaiola ao 
lado de um tigre comedor de homem (mulher) sem você saber que a gaiola estava segura, 
você ficaria extremamente estressado e com razão. 
  
Tigres que matam as pessoas são extremamente assustadores, eu estive perto de um e eu 
não estava confortável de forma alguma. Há um vídeo no Youtube de uma  Ptilopsis 
leucotis  amarrada  que quando uma coruja de igreja é trazida para perto ela vai inchando o 
que é indicador de ameaça, quando mostrada uma Bufo Real ela aperta todas as suas penas e 
tenta não ser vista. Os idiotas fazendo isto deveria ter o pássaro tirado deles - eles estão 
deliberadamente assustando-o para fazer as pessoas rirem - eles não têm compreensão dos 
seus pássaros e certamente não tem sentimentos por eles, ou se eles tiverem, por que diabos 
eles estão submetendo sua coruja a esse tipo de tratamento cruel e completamente 
injustificado. 
  
Não, corujas não são mais difíceis de treinar do que outras aves de rapina, eles só precisam de 
ser compreendidas e o treinamento precisa ser pensado, e o uso final da ave deve ser 
aceitável para a aquele indivíduo de coruja, para a sua espécie e para o resto das pessoas 
envolvidas com as aves de rapina. 
  
You have to remember that Owls are a completely different taxa from the diurnal birds of prey, 
they behave differently, having said that I did not think that owls were as wise as people think, 
and I am glad I said that rather than stating that I did not think they were wise – period, I would 
put an apology in the next book about owls because it is not that they are wise or not, it is that 
they react differently from many diurnal birds of prey. But then the same could be said about a 
number of species of diurnal raptors as well. Some of the Hawk Eagles can take a long time to 
make up their minds about flying to the fist, where the accipiters move like greased lightning. 
  
Here it is where knowing and understanding the species in the wild makes it easier to 
understand in the trained state. Owls tend not to be smash and grab merchants, they are stealth 
in the extreme and that reflects in their behavior when they are trained. Bear in mind too that we 
are usually flying our owls in the daylight particularly at times of the day when they would not be 
flying out in the open, so that makes a difference to how they behave. 
  
I deplore what is happening with owls at the moment. Because it tends to be better for the 
welfare of the owl to train a hand-reared bird, it makes it a little easier in some respects to own 
one. But these people who put tiny owls such as scops owls tethered (which I strongly 
disapprove of) next to Eagle Owls are being very unkind to their birds. It would be like me 
putting you in a cage next to a known man (woman) eating tiger without you knowing that the 
cage was secure, you would be extremely stressed and rightly so. 
  
Tigers that kill people are extremely scary, I have been near to one and I was not comfortable at 
all. There is a video on Youtube of a tethered White Faced Scops Owl that when a Barn Owl is 
brought close to it goes into it’s puffed up threat display, when shown an eagle owl it tightens all 
its feathers and tries not to be seen. The idiots doing this should have the bird taken away from 
them – they are deliberately scaring it to make people laugh – they have no understanding of 
their birds and certainly no feelings for them, or if they do, why the hell are they subjecting their 
owl to that sort of cruel and completely unjustified treatment. 
  
No, Owls are not more difficult to train than other birds of prey, they just need to be understood 
and the training needs to be thought about, and the final use of the bird needs to be acceptable 
for the individual owl, the species and for the rest of the people involved in birds of prey. 
  
Hay que recordar que Los búhos son de taxones completamente diferente de las aves de presa 
diurnas, se comportan de manera diferente, después de haber dicho eso yo no creo que los 
búhos no eran tan sabios como la gente piensa, y estoy contenta de haber dicho eso en vez de 
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decir que no creía que ellos eran sabios - punto, yo pondré una disculpa en mi próximo libro 
sobre búhos porque no es que ellos sean sabios o no, es que reaccionan diferente a muchas 
aves de presa diurnas. Pero entonces lo mismo podría decirse de una serie de especies de 
rapaces diurnas también. Algunos de los águilas azores pueden tomar mucho tiempo para 
decidirse acerca de volar al puño, donde los accipiters se mueven como un relámpago. 
  
Aquí es donde el conocimiento y la comprensión de la especie en la naturaleza haz que sea 
más fácil de entenderlas en el estado entrenado. Búhos tienden a no llamar la atención, son el 
sigilo en el extremo y eso  refleja en su comportamiento cuando están entrenados. Tenga en 
cuenta también que estamos por lo general volando nuestros búhos en la luz del día sobre todo 
en los momentos del día cuando no estarían volando a la intemperie, por lo que hace una 
diferencia en cómo se comportan. 
  
Deploro lo que está sucediendo con los búhos en este momento. Debido a que tiende a ser 
mejor para el bienestar de la lechuza para entrenar a un pájaro criado a mano, eso hace que 
sea un poco más fácil en algunos aspectos a tener una. Pero estas personas que ponen 
pequeños búhos como búhos Ota  amarrados (lo que yo desapruebo fuertemente) al lado de 
búho real están siendo muy crueles con sus aves. Sería como si yo  le pusiera en una jaula al 
lado de un tigre conocido por comer hombre (mujer) sin que supiera que la jaula estaba segura, 
usted se quedaría muy estresado y con razón. 
  
Tigres que matan a la gente son muy atemorizantes, he estado cerca de uno y no estaba 
cómoda en absoluto. Hay un video en Youtube de un buhó Ptilopsis leucotis  atado que cuándo 
una lechuza común se lleva cerca de ella, ella se hincha indicando la amenaza, cuando se 
muestra un búho real ella aprieta todas sus plumas y trata de no ser vista. Los idiotas haciendo 
esto debería tener el ave quitado de ellos – ellos están  deliberadamente asustando el ave para 
hacer reír a la gente - ellos no tienen conocimiento de sus pájaros y ciertamente no hay 
sentimientos por ellos, o si lo tienen, ¿por qué diablos están sometiendo su búho a ese tipo de 
tratos crueles y completamente injustificados?. 
  
No, búhos no son más difíciles de entrenar que otras aves de presa, sólo necesitan ser 
comprendidos y el entrenamiento tiene que ser pensado, y el uso final del pájaro tiene que ser 
aceptable para este búho individual, la especies y para el resto de las personas involucradas 
en las aves de rapiña. 
  
Mesmo não sendo tão inteligentes, as corujas são "... Nos dias de hoje, 

provavelmente, um dos grupos mais populares de aves que existem". Por que 

são tão populares hoje em dia corujas? É bom ou ruim para a conservação das 

corujas? 

Even being not so intelligent, owls are  “… these days probably one of the most 

popular group of birds there are”.  Why are owls so popular nowadays? Is it 

good or a bad thing for the conservation of owls? 

Aun no siendo tan inteligentes, los  búhos son "... En estos días, 

probablemente, uno de los grupos más populares de las aves que hay". ¿por 

qué son tan populares hoy en día los búhos? ¿es bueno o malo para la 

conservación de los búhos? 

  

Corujas nem sempre foram populares, mas no mundo desenvolvido há menos superstições 
sobre elas do que em muitos países e que eles são amadas por muitas pessoas. Eu suspeito 
que, em parte porque elas não são realmente vistas matando coisas como um accipiter e elas 
têm um rosto virado para a frente o que torna o seu olhar um pouco mais como o dos seres 
humanos. No Reino Unido elas são relativamente baratas, fáceis de obter e manejáveis. Isso é 
até que elas entrem em condição de reprodução e comecem a vocalizar a noite toda! 
  
Se eu acho que isso é uma coisa boa para a conservação das corujas, provavelmente não. 
Não estou convencida de que muitas pessoas terem corujas em cativeiro é uma coisa boa, eu 
estaria se eu soubesse que elas estavam todas sendo mantidas e utilizadas moralmente, 
infelizmente este não é o caso. 
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Owls have not always been popular but in the developed world there are less superstitions 
about them than in many countries and so they are loved by many people. I suspect partly 
because they are not actually seen killing things as a Sparrowhawk is and they have a forward 
facing face which makes them look a little more like humans. They are, in the UK, relatively 
cheap, easy to obtain and manageable. That is until they come into breeding condition and start 
hooting all night! Do I think this is a good thing for the conservation of owls, probably not.  I am 
not convinced that many people having owls in captivity is a good thing, I would be if I knew 
they were all being kept well and used morally, sadly this is not the case. 
  
Búhos no siempre han sido populares, pero en el mundo desarrollado hay menos 
supersticiones sobre ellos que en muchos países y por lo tanto son amados por muchas 
personas. Sospecho que, en parte porque no son realmente vistos matando cosas como los 
accipiters y tienen una cara que mira hacia delante que hace que sean vistos un poco más 
como los seres humanos. En el Reino Unido los búhos son relativamente baratos, fáciles de 
obtener y manejables. Eso es hasta que entran en estado de reproducción y comienzan a 
vocalizar toda la noche! 
  
Si yo creo que esto es una bueno para la conservación de los búhos, probablemente no. No 
estoy convencida de que muchas personas teniendo búhos en cautiverio sea una buena cosa, 
yo tendría si yo supiera que están todos siendo mantenidos bien y utilizados moralmente, por 
desgracia esto no es el caso. 
  

  

“ E até mesmo como aves a serem usadas para a caça, embora eu tenha que dizer que eu 

acho que elas estão longe de serem ideais para esse último objetivo ou finalidade." 

“And even as birds to use for hunting, although I have to say I think they are far from 

ideal for that last objective or aim”  

“Y incluso como aves a utilizar para la caza, aunque tengo que decir que creo que estén lejos 

de ser ideales para ese último objetivo o finalidad " 

Understanding owls 

  
  
Você realmente não recomenda corujas para a caça, embora você descreve 

como você deve treiná-las para este uso e recomenda a grande coruja orelhuda 

como um das melhores para a caça. Existem muitas pessoas caçando com 

corujas na inglaterra? 

You really don´t recommend owls for hunting, although you describe how you 

should train them for this use and recommend the great horned owl as the best 

one for hunting.  Are there many people hunting with owls in england? 

¿usted realmente no recomienda los búhos para la caza, aunque usted describe 

cómo entrenarlos para este uso y recomendar el búho real como el mejor para la 

caza. ¿existen muchas personas cazando con los búhos en inglaterra? 

  
Não, eu não recomendo corujas para a caça, eu teria pensado que um dos principais pontos de 
caçar com um raptor é ser capaz de ver todo o evento natural acontecendo, se você caçar uma 
coruja de noite o que você está conseguindo, além de permitir que sua coruja cace? No 
entanto, realmente não importa o que eu acho que sempre haverá pessoas que querem fazê-
lo, e portando escrevendo assim sobre isso. Quanto se há alguém caçando uma coruja no 
Reino Unido, eu não tenho a menor ideia! 
  
No I don’t recommend owls for hunting, I would have thought that one of the main points of 
hunting with a raptor is to be able to see the whole natural event happening, if you hunt an owl 
at night what are you achieving, apart from allowing your owl to hunt. However it really does not 
matter what I think there will always be people who want to do it, thus writing about it. As for is 
there anyone hunting an owl in the UK, I am afraid I have not got a clue! 
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No recomiendo búhos para cazar, yo habría pensado que uno de los principales puntos de la 
caza con una rapaz es ser capaz de ver todo el evento natural pasando, si usted caza con un 
búho por la noche ¿qué estás logrando, además de permitir que tu lechuza pueda cazar? Sin 
embargo, realmente no importa lo que yo creo que siempre habrá gente que quiere hacerlo, y 
por lo tanto escribir sobre eso. En cuanto si hay alguien cazando un búho en el Reino Unido, 
me temo que no tengo ni idea! 
  

"Assim como com as aves de rapina diurnas, os iniciantes não deveriam considerar as 

pequenas corujas. Quanto menor a ave, mais fácil de baixar o seu peso demais e você irá 

matá-la." 

“As with training diurnal birds of prey, beginners should not consider the smaller owls. The 

smaller the bird, the easier it is to bring its weight down too low and you will kill it.” 

"Así como con las aves rapaces diurnas, los iniciantes no deberían pensar en tener un 

pequeño búho. Cuánto menor la ave, más fácil es bajar su peso demasiadamente y usted la 

matará". 

Understanding owls 

  

Você recomendaria como  uma coruja para iniciantes a bufo real bengal, mas 

infelizmente não é uma opção para os falcoeiros brasileiros. No brasil, não estamos 

autorizados a levar os pássaros da natureza ou para criá-los. Nossa única opção é 

comprar de um criador e temos apenas duas espécies disponíveis: a coruja de igreja e a 

orelhuda. Você diz que em seus livros que você nunca recomendaria uma coruja de 

igreja como um primeiro pássaro, mas considerando nossas opções limitadas, qual é a 

melhor escolha como o primeiro pássaro? 

 You recommend as a first owl for beginners the bengal eagle owl, but unfortunately it´s 

not an option for brazilian falconers. In brazil we are not allowed to take birds from 

nature or to breed them. Our only option is to buy from a breeder and we have only two 

species available: the barn owl and the great horned owl. You say in your books that you 

never recommend a barn owl as a first bird, but considering our limited options, which 

one is the best choice as the first bird? 

usted recomienda como primer búho para los principiantes el búho real de bengala, pero 

lamentablemente no es una opción para los cetreros brasileños. En brasil no se nos 

permite tomar las aves de la naturaleza o para criarlas. Nuestra única opción es comprar 

de un criador y tenemos sólo dos especies disponibles: la lechuza común y el búho real. 

Usted dice en sus libros que nunca recomienda una lechuza común como un primer 

pájaro, pero teniendo en cuenta nuestras opciones limitadas, ¿cuál es la mejor opción 

como el primer pájaro? 

  

Eu nunca recomendaria uma pequena ave de rapina 

diurna ou noturna, um pássaro de tamanho médio é 

provável que seja mais robusto e consegue lidar com 

todos os erros que um novato vai fazer. A enorme 

diferença entre treinar um pássaro, e treinar um cão ou 

cavalo é que, se você errar com um cão ou um cavalo que 

você vai acabar com um mal comportado. Se você errar 

com um pequeno pássaro que você vai definitivamente 

acabar com um mal comportado, mas você pode facilmente também acabar com um morto. E 

eu não acho que isto seja aceitável. 
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A questão não é qual coruja é a melhor, mas o que você quer fazer com ela, é a mesma 
escolha novamente para um cão ou um cavalo, você escolhe o melhor para o que você quer 
fazer. Então, se você me perguntasse isso de novo eu diria que o que você quer fazer com 
uma coruja, tendo em conta que uma Bubo pode viver até 40 anos, você continuara com isso? 
  
I never recommend a small bird of prey diurnal or nocturnal, a medium sized bird is likely to be 
more robust and cope with any mistakes that a novice will make. The huge difference between 
training a bird, and training a dog or horse is that if you screw up with a dog or horse you will 
end up with a badly behaved one. If you screw up with a small bird you will definitely end up 
with a badly behaved one, but you can easily also end up with a dead one. And I don’t think that 
is acceptable. 
  
The question is not which owl is best, but what do you want to do with it, it’s the same choice 
again for a dog or a horse, you choose the one best for what you want to do. So if you asked 
me that again I would say what do you want to do with an owl, bearing in mind that a large 
Eagle Owl can live up to 40 years are you going to take that on? 
  
Yo nunca recomiendo una pequeña ave rapaz diurna o nocturna, un ave de tamaño mediano 
es probable que sea más robusta y consiga hacer frente a cualquier error que un novato hará. 
La enorme diferencia entre el entrenamiento de un pájaro, y el entrenamiento de un perro o un 
caballo es que si metes la pata con un perro o un caballo el resultado será  solo un mal 
comportamiento. Si metes la pata con un pequeño pájaro sin duda terminará con una ave con 
mal comportamiento, pero fácilmente puede también terminar con ella muerta. Y yo no creo 
que eso sea aceptable. 
  
La cuestión no es que lechuza es mejor, pero ¿qué es lo que quieres hacer con ella?, es la 
misma elección de nuevo para un perro o un caballo, usted puede elegir lo mejor para lo que 
quieres hacer. Así que si usted me preguntara de nuevo eso yo diría qué es lo que quieres 
hacer con un búho, teniendo en cuenta que un gran búho real puede vivir hasta 40 años, vas a 
proseguir con eso? 
  
  

"Eu sinto muito fortemente que é cruel, imprudente e francamente terrível (tanto 

para a coruja quanto para o instrutor) treinar corujas que não tenham sido criados à 

mão. Agora tenho a certeza de que há pessoas que fizeram isso e que vão dizer que é 

o mesmo que treinar um pássaro de rapina diurno que tenha sido criado pelos pais. Eu 

sinto muito, mas não concordo. Nós tentamos treinar corujas "selvagens" - ou seja, 

criadas pelos pais aqui, e algumas espécies vão tentar morrer em vez de responder ao 

treinamento, outras permanecem muito selvagens, e nenhuma delas em nossa 

experiência gostam do treinamento. Nem acabam sendo agradáveis, mansas, aves 

amigáveis, ou tornam-se tão relaxadas sobre a vida como as criadas à mão. Para 

fazê-las trabalhar elas têm que ter o peso reduzido de forma bem dura, e 

simplesmente não vale a pena." 
  

“I feel very strongly that it is cruel, unwise and downright misery (both to the owl 

and the trainer) to train owls that have not been hand-reared. Now I am quite sure 

that there are people who have done this and who will say that it is the same as 

training a diurnal bird of prey that has been parent-reared. But I am afraid I don´t 

agree; we have tried to train ‘wild’ – that is, parent-reared owls here, and some 

species will try to die rather than respond, other remains very wild, and none of 

them in our experience enjoy the training. Nor do they end up being nice, tame, 

friendly birds, or become anywhere near as relaxed about life as a hand-reared 

bird.  To get them to work they have to be cut down in weight very hard, and it is 

just not worth it.” 
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"Creo firmemente que es cruel, poco inteligente y francamente (tanto para  la lechuza 

y el entrenador) entrenar lechuzas que no han sido criadas a mano. Ahora estoy 

bastante segura de que hay personas que han hecho esto y que va a decir que es la 

misma que entrenar un ave rapaz diurna que ha sido criado por los padres. Pero temo 

que no estoy  de acuerdo;  hemos intentado entrenar "salvaje" - es decir, búhos 

criados por los padres aquí, y algunas especies intentarán morir antes que respondan, 

otras continúan muy salvajes, y ninguna de ellas en nuestra experiencia disfruta del 

entrenamiento. Tampoco terminan siendo agradables, domésticas, pájaros amigos, o se 

convierten en cualquier cosa cerca de relajadas  acerca de la vida como un pájaro 

criado a mano. Para llegar a trabajar hay que reducir su peso de manera muy dura, y 

simplemente no vale la pena ". 

Understanding owls 

  

Aqui no brasil as pessoas discutem muito sobre qual a melhor forma de criar uma 

coruja para treinamento. Muitas pessoas acham que imprintar corujas é o mesmo 

que imprintar falcões. Apesar de que os criadores só as vendem criadas na mão e 

nos enviam quando elas estão com 30-45 dias, algumas pessoas acham que o 

melhor seria ter as corujas criadas pelos pais e depois amansadas. 

 Here in brazil people discuss a lot which is the best way to raise an owl for 

training. Many people think imprinting owls is the same as imprinting falcons. 

Although the owl´s breeders normally only sells them hand-reared and send to us 

when they are 30-45 days old, some people think the best would be to have them 

parent-reared and tamed after.  

 Aquí en brasil la gente habla mucho acerca de cuál seria la mejor manera de crear 

un búho para entrenarlo. Muchas personas piensan que la impronta de búhos es lo 

mismo que en los halcones. Aunque los criadores de búhos normalmente sólo los 

venden criados en mano y los envian a nosotros cuando tienen 30-45 días de edad , 

algunas personas piensan que lo mejor sería tener un búho creado por los padres y 

domesticado después.   

  
Como eu disse no início, corujas pensam se comportam e agem de forma diferente das aves 
de rapina diurnas. Sobre o assunto de aves de rapina diurnas eu particularmente não gosto de 
imprints, eu acho que as águias imprint podem ser muito perigosas, e eu não posso ver o 
motivo de imprintar um falcão, eles são muito fáceis de treinar e muito melhor em termos de 
boas maneiras se forem criados pai. Eu começo a pensar que, eventualmente, as pessoas não 
vão se lembrar de como treinar um pássaro criado pelos pais !!! Eu tenho um macho de 
Sparrowhawk imprint (accipiter nisus), o qual eu voo para minha própria satisfação, mas por 
outro lado quase todas as aves que temos aqui são pai criados incluindo o nosso açor. No 
entanto não as corujas se vamos treiná-las. 
  
Como eu disse em meu livro quando tentamos treinar corujas essencialmente silvestres têm 
sido muito mais difícil do que qualquer ave de rapina diurna, e eu sinto que não há nenhum 
ponto em colocá-los através do que é um tipo muito mais estressante do treinamento se eu 
Não é necessário. Deixe-me acrescentar aqui que o estresse não é necessariamente uma 
coisa ruim, todas as coisas vivas lidam com o estresse diariamente, e em particular os animais 
em estado selvagem, é um acontecimento natural, no entanto, também é importante se 
certificar de que ele seja reduzido tanto quanto possível. 
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Não apenas eu tentei treinar corujas criadas pelos pais como também corujas selvagens 
feridas, mas tenho visto muitos destes sendo tratado em centros de reabilitação nos EUA e 
levadas para lugares públicos para a educação, eu raramente vi um pássaro relaxado, sua 
linguagem corporal é sutil , mas perfeitamente possível de ler, se você as observa como eu 
tenho feito nos últimos 60 anos. Então, por que fazê-lo se você não precisa. Nós 
tentamos cresh rear  todas as nossas (quando se cria na mão mas as aves ficam sempre em 
grupo, junto com outros filhotes da mesma espécie) , e até mesmo para coloca-las na muda 
com outros para que eles permaneçam em parte coruja.. Desta forma, você pode remover 
alguns dos problemas da criação de um imprint. 
  
Quanto a não criar um imprint alimentar, você fazê-lo da mesma forma que com um falcão, 
deixe-o aprender a se alimentar sozinho logo no início e certifique-se que ele não o associe 
com a comida. No entanto corujas não são realmente estúpidos e elas acabarão precisar de 
estarem em um peso de voo decente e elas irão ir até você para o alimento! 
  
Em relação ao barulho – esqueça-o, se você vive em algum lugar em que a vocalização das 
corujas é um problema - não tenha uma coruja. É tão simples quanto isso. Elas são criaturas 
barulhentas e eu sinto muito mas assim que elas entrem em condição de reprodução elas se 
tornaram vocais , e você vai ter que conviver com isso. Tenha em mente também que as 
fêmeas, uma vez em condição de reprodução, provavelmente, começaram a colocar ovos, 
mais uma vez você tem que lidar com isso. Dê-lhes uma agradável área de nidificação, de 
preferência fora do chão, as deixe colocar os ovos e deixem elas com eles. Uma vez que elas 
começam a pôr elas vão continuar fazendo isso, se você remover os ovos elas podem muito 
bem manter a “reciclagem” o que poderia levar a problemas de saúde. 
  
Nossa Bufo-real põe ovos todos os anos, nós a usamos como uma incubadora de ovos de 
águia e, eventualmente, nós normalmente damos a ela uma coruja selvagem órfão para criar e, 
em seguida, ela pode ser voada no inverno. 
  
As I said at the beginning, owls think, behave and act differently from the diurnal raptors. On the 
subject of diurnal raptors I don’t particularly like imprints, I think that imprint eagles can be very 
dangerous, and I can’t see the point in imprinting a falcon, they are very easy to train and much 
nicer in terms of manners if they are parent reared. I begin to think that eventually people will 
not even remember how to train a parent reared bird!!! I do have an imprinted male 
Sparrowhawk (musket) whom I fly for my own gratification, but otherwise almost all the birds we 
have here are parent reared including our goshawk. Not however the owls if we are going to 
train them. 
  
As I said in my book when we have tried to train essentially wild owls they have been very much 
more difficult than any diurnal raptor, and I feel that there is no point in putting them through 
what is a much more stressful type of training if I don’t have to. Let me add here that stress is 
not necessarily a bad thing, all living things deal with stress on a daily basis, and particularly 
animals in the wild, it is a natural happening, however it is also important to make sure that it is 
reduced as much as possible. 
  
Not only have I tried to train parent reared and also wild injured owls but I have seen many of 
these being handled at rehabilitation centres in the US and taken to public places for education, 
I have rarely seen a relaxed bird, their body language is subtle, but perfectly possible to read if 
you have watched as many as I have in the last 60 years. So why do it if you don’t have to. We 
try to cresh rear all ours, and even to moult them in with others so that they remain partly owl as 
it were. This way you can remove some of the problems of creating an imprint. 
  
As for the noise – forget it, if you live somewhere that the vocalese of owls is a problem – don’t 
have an owl. It is as simple as that. They are noisy creatures and I am afraid that once they 
come into breeding condition they will get vocal, and you will have to live with it. Bear in mind 
too that females once in breeding condition will probably start to lay eggs, again you are stuck 
with it. Give them a nice nesting area, preferably off the ground, let them sit the eggs and leave 
them to it. Once they start to lay they will go on doing it, if you remove eggs they may well keep 
recycling and that could lead to health issues. Our Eurasian Eagle Owl lays every year, we use 
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her as an incubator for eagle eggs and eventually we usually give her an orphan wild owl to rear 
and then she can be flown in the winter. 
  
As for not making them a food imprint, you do it the same way as with a falcon, allow it to learn 
to feed on its own early on and make sure that it does not associate you with food. However 
owls are actually not stupid and they will eventually need to be a decent flying weight and they 
will be coming to you for food! 
  
Como dije al principio, los búhos piensan, compártanse y actuan de manera diferente de las 
rapaces diurnas. Sobre el tema de las aves rapaces diurnas no me gusta especialmente el 
imprint, creo que las águilas imprint pueden ser muy peligrosas, y no puedo ver el motivo de 
hacer imprint en un halcón, ya que son muy fáciles de entrenar y es mucho mejor en términos 
de comportamiento si son criados padres. Empiezo a pensar que con el tiempo la gente ni 
siquiera recordará cómo entrenar a un pájaro creado por los padres !!! Tengo una Gavilán 
macho imprint (Accipiter nisus) a quien yo vuelo para mi propia satisfacción, pero por lo demás 
casi todas las aves que tenemos aquí son los padres quien las crían incluyendo nuestro azor. 
No obstante no a los búhos si vamos a entrenarlos. 
  
Como dije en mi libro cuando hemos tratado de entrenar búhos esencialmente salvajes ha sido 
mucho más difícil que cualquier rapaz diurna, y creo que no hay ningún motivo en ponerlos en 
un entrenamiento que es mucho más estresante si no hay motivo para hacerlo. Quisiera añadir 
aquí que el estrés no es necesariamente una cosa mala, todos los seres vivos lidian con el 
estrés a diario, y en particular a los animales en su hábitat natural, es un acontecimiento 
natural, sin embargo, también es importante asegurarse de que se lo reduce tanto como sea 
posible. 
  
No sólo he intentado entrenar búhos creados por los padres  y búhos salvajes lesionados como 
también  he visto muchos de estos siendo manejados en los centros de rehabilitación en los 
EE.UU. y llevados a lugares públicos para la educación, y pocas veces he visto un pájaro 
relajado, su lenguaje corporal es sutil , pero perfectamente posible de leer si usted los ha 
observado como lo he hecho en los últimos 60 años. Así que ¿por qué hacerlo si no hay que 
hacerlo?  Tratamos de cresh rear (cúando se crea en la mano pero poniendo las aves 
juntas)  todos los nuestros, e incluso a la muda los ponemos con los demás para que sigan 
siendo parte búho por así decirlo. De esta manera usted puede eliminar algunos de los 
problemas de la creación de un imprint. 
  
En cuanto a no hacer un imprint alimentar, lo haces de la misma manera que con un halcón, 
deje que aprenda a alimentarse por sí mismo desde el principio y asegurase de que él no le 
asocia con los alimentos. Sin embargo búhos en realidad no son tontos y que eventualmente 
tendrán que estar un peso de vuelo decente y ellos vendrán a usted por comida! 
  
En cuanto al ruido - olvídalo, si usted vive en alguna parte que la vocalización de los búhos es 
un problema - no tenga un búho. Es tan simple como eso. Son criaturas ruidosas y me temo 
que una vez que entran en condición reproductiva empezarán a vocalizar, y usted tendrá que 
vivir con ello. Tenga en cuenta también que las hembras, una vez en condiciones de cría 
probablemente comenzarán a poner huevos, una vez más tendrá que convivir con eso. Dales 
una buena zona de anidación, preferiblemente fuera de la tierra, dejen que reposen los huevos 
y los dejen con la misma. Una vez que comienzan a poner van a seguir haciéndolo, si se quita 
los huevos bien pueden mantener “el reciclaje” y esto puede causar  problemas de salud. 
Nuestra Eurasia Búho real pone huevos todos los años, la utilizamos como una incubadora de 
huevos de águila y normalmente le damos un búho huérfano salvaje para que ella lo críe  y 
entonces  se la puede volar en el invierno. 

  

 

Muito obrigada pela Entrevista! 
Thank you very much for the interview! 

Muchas gracias por la entrevista! 
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ENTREVISTA * INTERVIEW KALEN PEARSON 

NOVEMBRO/NOVEMBER 5,  2015  - KÁTIA BORONI 

Entrevista concedida dia * Interview given on  01/11/15 

 Você quer saber um pouco mais sobre o trabalho de controle de fauna ou abatimento de aves 
no EUA? Leia a entrevista com Kalen Pearson. Muito obrigada pela entrevista! 

 Do you want to know a little more about the fauna control or Bird abatement in the US? Read 
the new interview with Kalen Pearson. Thank you very much for the interview! 

 Quieres saber un poco más sobre cómo es el trabajo de control de fauna en EEUU? Lea la 
entrevista con Kalen Pearson. Muchas gracias por la entrevista! 

  

NOS CONTE UM POUCO MAIS SOBRE VOCÊ, DE ONDE VOCÊ É E ONDE VOCÊ 

MORA? 

TELL US A LITTLE ABOUT YOURSELF. WHERE ARE YOU FROM AND WHERE DO YOU 

LIVE? 

CUÉNTENOS UN POCO MÁS ACERCA DE USTED, ¿DÉ DONDE ES Y DÓNDE VIVE? 

 Eu nasci na costa do oceano do estado de Washington, eu vivi lá grande parte da minha vida. 
Atualmente, eu sou uma viajante, eu trabalho para Falcon Force e viajo pelos Estados Unidos 
trabalhando no abate de pássaros. A Falcoaria tem se desenvolvido muito em todo o mundo, e 
se desenvolveu para práticas que não eram feitas na era medieval, como o uso da falcoaria 
para a educação ambiental, no controle de fauna em aeroportos, etc. 

 I was born on the ocean coast of Washington state, I have lived there the large majority of my 
life. Currently, I am a traveller, I work for Falcon Force and travel the United States providing 
bird abatement.  Falconry has developed a lot all over the world, and has developed to 
practices that were not done in medieval times, such as using falconry for environmental 
education, to fauna control in airports, etc. 

 Nací en la costa del océano del estado de Washington, he vivido allí la gran mayoría de mi 
vida. Actualmente, soy una viajera, trabajo para Falcon Force y viajo por los Estados Unidos 
haciendo la reducción de las aves. La cetrería se ha desarrollado mucho en todo el mundo, y 
se ha desarrollado a prácticas que no se hacían en la época medieval, como el uso de la 
cetrería para la educación ambiental, el control de la fauna en los aeropuertos, etc. 

  

COMO VOCÊ DEFINE A FALCOARIA? 

HOW DO YOU DEFINE FALCONRY?  

¿CÓMO USTED DEFINE LA CETRERIA? 
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Eu gosto de pensar que a falcoaria ainda é definida tradicionalmente & historicamente como "a 
arte de caçar com aves de rapina". Na verdade, é uma arte, como não há uma única maneira 
de realização, como temos visto ao longo dos anos. Especialmente nos dias de hoje, onde 
somos capazes de nos comunicarmos com outros falcoeiros de todo o mundo com a internet 

agora, estamos descobrindo que 
existe e sempre existiu, mais do que 
uma forma de treinar com sucesso 
várias espécies de aves de rapina. As 
corujas, por exemplo, que se pensava 
serem burras, lentos e que não valia a 
pena serem treinadas, agora estamos 
vendo grandes falcoeiros como Anna 
Sanchez treinando algumas das 
espécies de coruja mais teimosas, e 
caçando com elas com sucesso. A 
arte de treinar rapinantes por si só é 
ainda praticada com educação 
ambiental e controle de fauna, apesar 
de que nós podemos mudar o objetivo 
da prática, tais como afugentar aves 
consideradas como praga ao invés de 
caça-las, ou voo ao punho de longa 
distância e voo ao lure. 

 Mesmo a educação ambiental é extremamente importante para a comunidade da falcoaria, 
quando bem feita, faz os falcoeiros e rapinantes serem vistos com bons olhos pelo olhar do 
público; e isto é algo que nós realmente precisamos. Eu acho que a Falcoaria não é apenas 
uma palavra, é uma entidade respirante que toma conta de você e nunca deixa você ir embora. 

 I like to think that falconry is still defined traditionally & historically as "the art of hunting with 
birds of prey". It is indeed an art, as there is no single way to accomplishment, as we've seen 
over the years. Especially in the modern day, where we are able to communicate with other 
falconers all over the world with the internet now, we are discovering that there is and always 
was, more than one way of successfully training various raptor species. 

 The owls for example, once thought to be dumb, slow and not worth training, now we are 
seeing great falconers like Anna Sanchez training some of the most stubborn owl species, and 
successfully hunting game with them. The art of training raptors itself is still practiced with 
environmental education and fauna control, though we may change the goal of the practice, 
such as chasing off pest birds rather than hunting them, or long distance recalls and lure flying. 

 Even environmental education is incredibly important to the falconry community, when done 
right, it brings falconers and raptors into a 
positive light in the public eye; And that is 
something we really need. I think Falconry 
is not just a word, but a living, breathing 
entity that gets a hold of you and never lets 
go.  

 Me gusta pensar que la cetrería es 
todavía definida tradicionalmente e 
históricamente como "el arte de la caza 
con aves de presa". De hecho, es un arte, 

ya que no hay una única forma de realización, como hemos visto en los últimos años. 
Especialmente en la época actual, donde ahora con internet somos capaces de comunicar con 
otros cetreros por todo el mundo, estamos descubriendo que hay y siempre hubo, más que una 
forma de entrenar con éxito varias especies de rapaces. 
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 Los búhos por ejemplo, que antes se creían que eran tontos, lentos y que 
no valía la pena entrenarlos,  ahora estamos viendo grandes cetreros como 
Anna Sánchez entrenar a algunas de las especies de búhos más rebeldes, 
y con éxito están cazando presas salvajes con ellos. El arte del 
entrenamiento de rapaces todavía se practica con la educación ambiental y 
el control de la fauna, aunque podemos cambiar el objetivo de la práctica, 
como para ahuyentar los pájaros considerados como plagas en lugar de 
cazarlos, o hacer vuelo al puño de larga distancia y vuelo al señuelo. 

  

Incluso la educación ambiental es increíblemente importante para la 
comunidad de la cetrería, cuando se la hace bien, y crea una imagen positiva en la opinión 
pública de los cetreros y rapaces; y eso es algo que realmente necesitamos. Creo que la 
cetrería no es sólo una palabra, sino una entidad viva, respirante,  que se apodera de ti y te 
deja partir. 

  

COMO VOCÊ AVALIA A EVOLUÇÃO DA FALCOARIA AO REDOR DO MUNDO? 

HOW DO YOU EVALUATE THE EVOLUTION OF FALCONRY WORLDWIDE? 

¿CÓMO TU VALORAS LA CETRERÍA ALREDEDOR DEL MUNDO? 

 Eu acho que eu posso estar me repetindo pelo o que já disse antes, mas com a invenção da 
internet e com os livros que estando mais facilmente acessíveis, somos capazes de adotar 
tantas técnicas diferentes de todo o mundo, e este é um conhecimento que nunca tivemos 
antes. Da bacia de alimentação de águias na Mongólia, a caça na selva com accipiters nos 
trópicos, neste momento, a falcoaria como um todo tem a capacidade de estar mais avançada 
do que nunca. Quase não há necessidade de aprender por erro mais, porque muitos falcoeiros 
em nosso passado cometeram esses erros, e ou eles escreveram sobre eles e como evita-los, 
ou repassaram esse conhecimento para outra pessoa. Eles chamam o nosso tempo atual de 
Era Informacional, e isso  também se aplica a falcoaria. 

 I think I may be repeating myself from before, but with the invention of the internet and books 
being more readily accessible, we are able to adopt so many different techniques from all over 
the world, and knowledge we never had before. From bowl feeding eagles in Mongolia, to jungle 
hunting with accipiters in the tropics, at this point in time, falconry as a whole has the ability to 
be more advanced than ever before. There is almost no need to learn by error anymore, 
because so many falconers in our past have committed these errors, and either wrote about 
them and how to avoid it, or passed on that knowledge to another person. They call our current 
time the Informational Age, and that too applies to falconry.  

  Creo que puedo estar me repitiendo de lo que ya he dicho, pero con la invención de la Internet 
y con los libros más fácilmente accesibles hoy, nosotros somos capaces de adoptar tantas 
técnicas diferentes de todo el mundo, y este es un conocimiento que nunca tuvimos antes. De 
la alimentación de águilas en tazones en Mongolia, de la caza en la selva con accípitres en los 
trópicos, en este momento, la cetrería en su conjunto tiene la capacidad de ser más avanzada 
que nunca. Casi no hay necesidad de aprender de un error más, porque muchos cetreros en 
nuestro pasado han cometido estos errores, y, o bien escribieron acerca de ellos y cómo 
evitarlos, o transmitieron ese conocimiento a otra persona. Llaman a nuestro tiempo actual de 
la Era Informacional, y eso también se aplica a la cetrería. 

  

QUAL SERIA O FUTURE DA FALCOARIA, EM SUA OPINIÃO? 

WHAT WOULD BE THE FUTURE OF FALCONRY, IN YOUR OPINION? 

¿CUÁL SERÍA EL FUTURO DE LA CETRERÍA EN TU OPINIÓN? 

 Eu realmente espero que não mude muito, mas ela está avançando tecnologicamente e 
psicologicamente. Espero que ainda possamos representar o seu significado histórico, e 
manter a forma tradicional como ela era. Mas, novamente, nós tivemos incríveis novos avanços 
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e mudanças. A telemetria por exemplo, eu não consigo imaginar a sensação que um falcoeiro 
teve ao ouvir o sinal sonoro do receptor pela primeira vez, quando ele pensou que seu Falcão 
tinha se perdido para sempre. 

 E agora que temos o sistema GPS Marshall, é quase impossível perder um pássaro hoje. Mas 
então você olha para  o nosso equipamento; nossos capuzes, bolsas, Jesses e tornozeleiras, 
que realmente não muraram muito, a não ser pelos materiais usados e algumas pequenas 
atualizações no design. Sua função é sempre a mesma, eu não acho que se possa mudar 
muito isso, só posso esperar que a falcoaria permaneça tão apaixonante, romântica e que 
consome a alma como era no seu auge, e é ainda hoje. 

I really hope that it doesn't too change much, but it is advancing technologically and 
psychologically. I hope that we can still represent the historical significance, and maintain the 
traditional form as it was. But then again, we've had amazing new breakthroughs and changes. 
Telemetry for instance,  I can't imagine the feeling a falconer had when hearing that beep of the 
receiver for the first time, when he thought his falcon was lost forever. 

  And now we have the Marshall GPS system, it's nearly impossible to lose a bird any more. But 
then you look at our gear; our hoods, bags, jesses and anklets, that really hasn't changed much 
other than materials used and a few minor upgrades in design. Their function is all the same, 
I don't think that can change much All in all, I can only hope that falconry remains as 
passionate, romantic and soul consuming as it was in its peak, and is today.  

 Realmente espero que no cambie demasiado, pero está avanzando tecnológicamente y 
psicológicamente. Espero que todavía podamos representar el significado histórico, y mantener 
la forma tradicional como era. Pero, de nuevo, hemos tenido increíbles nuevos avances y 
cambios. La telemetría por ejemplo, no me puedo imaginar la sensación de un halconero tuvo 
al oír el pitido del receptor por primera vez, cuando pensaba que su halcón se había perdido 
para siempre. 

 Y ahora tenemos el sistema Marshall GPS, y ahora es casi imposible perder un pájaro. Pero 
entonces nos fijamos en nuestro equipo; nuestras caperuzas, bolsas, pihuelas y polainas, que 
en realidad no han cambiado mucho con excepción de los materiales utilizados y algunas 
mejoras en el diseño. Su función es la misma de siempre, no creo que eso pueda cambiar 
mucho en general, sólo puedo esperar que la cetrería sigue siendo tan apasionada, romántica 
y que continúe consumiendo el alma como lo hacía en su apogeo, y cómo es hoy en día. 

  

QUAL É A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE CONTROLE DE FAUNA HOJE EM DIA? 

WHAT IS THE IMPORTANCE OF FAUNA CONTROL NOWADAYS? 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE CONTROL DE FAUNA HOY EN DÍA? 

 O controle de fauna hoje em dia é extremamente importante. Nós construímos cidades onde 
havia florestas, e aramos terreno agrícola onde havia planícies e sálvia. Temos empurrado a 
natureza e seus habitantes para os cantos mais distantes do nosso país, dando-lhes pequenas 
parcelas de terra para viver, longe da sociedade moderna. Mas a realidade é, as coisas podem 
sair do controle quando você jogar um monte de macacos em uma pequena sala juntos e 
esperar que eles se comportem e sejam felizes. Os números das espécies crescem e caem 
dependendo dos danos que tivermos feito, o clima anormal, doenças e todos esses tipos de 
coisas. 

 A natureza não tem apenas que se acomodar para distúrbios naturais, mas o homem cria 
ocorrências também, e há consequências para isso. O maior problema que a sociedade 
enfrenta agora, é que nós temos que manter o equilíbrio, uma vez que nós perturbamos o 
equilíbrio e jogamos outro cozinheiro na cozinha. Por exemplo, sem o equilíbrio da população 
de coiotes, temos danos significativos para o número de coelhos e roedores, eles vêm ainda 
mais longe para as áreas residenciais, comem os seus gatos e galinhas, remexem o seu lixo, o 
risco de raiva, etc. 
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Assim, o equilíbrio deve ser restabelecido para compensar a vida moderna tomando a 
natureza. O mesmo vale para as espécies invasoras que são de fato uma realidade 
devastadora para os seres humanos e para a natureza. O estorninho comum, por exemplo, é 
prejudicial não só para outras espécies, mas para a nossa produção de alimentos. Eles podem 
vir em enxames na casa dos milhares e consumir até 70% da safra de um fazendeiro em uma 
temporada. E eles são ladrões de ninho, eles pirateiam ninhos de aves muito especiais, como 
pica-paus e as andorinhas azuis (progne subis), podem colocar até 8 ovos e seus filhotes voam 
em menos de um mês. É fácil para os animais como estes ficarem fora de controle, destruir 
habitats, impedir que outras espécies prosperem, e fazendo com que os fazendeiros precisem 
aumentar os preços de culturas para que recuperem financeiramente as grandes perdas de 
suas colheitas. 

  

Fauna control in today's age is incredibly important. 
We have built cities where there were forests, and 
plowed farm land where there were plains and sage. 
We have pushed nature and its inhabitants to the 
furthest corners of our country, giving them little plots 
of land to live on, away from modern society. But the 
reality is, things can get out of hand when you throw a 
bunch of monkeys in a small room together and expect 
them to behave and be happy. Species numbers rise 

and fall depending on damage we have done, freak weather, disease and all these kinds of 
things. 

 Nature not only has to accommodate for natural disturbances, but man made occurrences too, 
and there are consequences to that. The biggest problem society faces now, is that we have to 
maintain the balance, since we have disrupted the balance and thrown another cook into the 
kitchen. For instance, without balancing the coyote population, we have significant damage to 
the numbers of rabbits and rodents, they come further into residential areas, eating your cats 
and chickens, getting into your garbage, rabies risks, etc. 

 So the balance must be reestablished to 
compensate for modern living overtaking the 
nature. The same goes for invasive species that 
are indeed a devastating reality to humans and 
nature, the European Starling for example is 
detrimental not only to other species, but to our 
food crops. They can swarm in the thousands and 
consume somewhere in the number of  up to 70% 
of a farmer's crop in one season. And they are nest 
stealers, they pirate nests of very special birds like 
woodpeckers and purple martins (progne subis) , 
can lay up to 8 eggs and have their young flying in 
less than a month. It is easy for animals like this to get way out of control, destroy habitats, 
prevent other species from flourishing, and causing farmer's to increase prices of crops to 
financially recover from the major losses of their harvest. 

 El control de fauna en la época actual es increíblemente importante. Hemos construido 
ciudades donde había bosques y arado la tierra agrícola donde había llanuras y salvia. Hemos 
impulsado la naturaleza y sus habitantes hasta el último rincón de nuestro país, dándoles 
pequeñas parcelas de tierra para vivir, lejos de la sociedad moderna. Pero la realidad es, las 
cosas pueden salir del control cuando se lanza un montón de monos en una pequeña 
habitación juntos y se espera que se comporten bien y sean felices. Los números de las 
especies números ascienden y descienden en función de los daños que hemos hecho, el clima 
anormal, la enfermedad y todo este tipo de cosas. 
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La naturaleza no sólo tiene que adaptarse a las perturbaciones naturales, pero el hombre 
interfirió también, y hay consecuencias a eso. El mayor problema que la sociedad enfrenta 
ahora, es que tenemos que mantener el equilibrio, ya que hemos roto el equilibrio y puesto otro 
cocinero en la cocina. Por ejemplo, sin el equilibrio de la población de coyotes, tenemos un 
daño significativo a la cantidad de conejos y roedores, ellos llegan más lejos en las zonas 
residenciales, comen sus gatos y gallinas, revuelven la basura, hay el riesgo de la rabia, etc. 

 Así que el equilibrio debe ser restablecido para 
compensar la vida moderna tomando la naturaleza. 
Lo mismo ocurre con las especies invasoras que 
son de hecho una realidad devastadora para los 
seres humanos y la naturaleza, el estornino 
europeo (sturnus vulgaris), por ejemplo, es 
perjudicial no sólo para otras especies, pero a 
nuestros cultivos alimentarios. Ellos pueden pulular 
en los miles y consumir hasta el 70% de la cosecha 
de un granjero en una temporada. Y son ladrones 
de nidos, que piratean nidos de aves muy 

especiales como pájaros carpinteros y las golondrinas purpureas, pueden poner hasta 8 
huevos y sus crías vuelan en menos de un mes. Es fácil para los animales como este llegaren 
fuera de control, destruyeren hábitats, impedir que otras especies florezcan, y hacen que los 
agricultores tengan que aumentar los precios de los cultivos para que se recuperen 
económicamente de las grandes pérdidas de sus cosechas. 

  

COMO É O SEU TRABALHO COM CONTROLE DE FAUNA NOS EUA? 

HOW IS YOUR WORK WITH FAUNA CONTROL IN THE US? 

¿ CÓMO ES TU TRABAJO CON CONTROL DE FAUNA EN LOS EEUU? 

 O Controle Fauna, ou abatimento  de pássaros como chamamos nos EUA, está em ascensão. 
Mais do que nunca, o abatimento é uma importante necessidade e está atualmente em alta 
demanda. No Falcon Force, somos capazes de combater as pragas em quase todos os 
ambientes desde resorts, centros comerciais, campos de golfe, parques de diversões, vinhas, 
pomares e outras culturas que estejam com necessidade desesperada de alívio de espécies de 
pragas. Realmente não há fim para a lista de indústrias que precisam de nossa ajuda. 

 A vida moderna produz um monte de lixo, há pessoas que deixam cair batatas fritas no chão, 
latas de lixo transbordando com restos de comida, os lixões e aterros estão transbordando com 
comida. Os humanos tornaram incrivelmente fácil para os catadores comerem e florescerem 
rapidamente. Há uma fonte inesgotável de alimentos para que eles consumam, e essas 
criaturas nunca vão embora quando há uma oferta tão abundante de alimento a sendo 
desperdiçado todos os dias, construções para viverem e fazerem ninho, e sua adaptação à 
vida em um ambiente urbano os protege de seus predadores naturais, usando basicamente os 
seres humanos como um escudo. Mais notavelmente estorninhos, pombos e gaivotas sendo os 
infratores primários. É onde aves de rapina intervir e encerrar o show, os infratores têm de ir 
para outro lugar. 

 Fauna control, or bird abatement as we call it in the US, is on the rise.  More than ever, 
abatement is a major necessity and is currently in high demand. At Falcon Force, we are able to 
combat pests in almost every environment from resorts, shopping centers, golf courses, 
entertainment parks, vineyards, orchards and other crops in desperate need of relief from pest 
species. There really is no end to the list of industries that need our help. 

  Modern living produces a lot of waste, we've got people dropping french fries on the ground, 
trash cans over flowing with left over food, the garbage dumps and land fills are overflowing with 
food. Humans have made it incredibly easy for scavengers to eat and flourish rapidly. There is a 
never ending supply of food for them to consume, and these creatures will never go away when 
there is such an abundant supply of food being left out every day, buildings to nest in, and their 
adaption to living in an urban environment protects them from their natural predators, basically 
using humans as a shield. Most notably starlings, pigeons and seagulls being the primary 
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offenders. That's where raptors step in and shut down the show, the offenders have to go 
somewhere else.  

 Control de fauna, o reducción de aves como la llamamos en los EE.UU., está en aumento. 
Más que nunca, la reducción es una necesidad importante y tiene actualmente una gran 
demanda. En Falcon Force, somos capaces de combatir las plagas en casi todos los 
ambientes, desde resorts,  centros comerciales, campos de golf, parques de entretenimiento, 
viñedos, frutales y otros cultivos en necesidad desesperada de alivio de especies de plagas. 
Realmente no hay fin a la lista de industrias que necesitan de nuestra ayuda. 

 La vida moderna produce muchos residuos, la gente deja caer las patatas fritas en el suelo, 
botes de basura, los basureros  transbordan con restos de comida y los rellenos de tierra están 
llenos de comida. Los seres humanos han hecho que sea increíblemente fácil para los 
carroñeros coman y florezcan rápidamente. Hay una cantidad interminable de alimentos para 
que ellos consuman, y estas criaturas nunca desaparecen cuando hay un suministro tan 
abundante de comida que se tira todos los días, edificios para anidarse, y su adaptación a la 
vida en un entorno urbano los protege  de sus depredadores naturales, básicamente utilizando 
los seres humanos como un escudo. Los estorninos, palomas y gaviotas son los delincuentes 
primarios más notables. Ahí es donde las aves rapaces intervienen y cierran el show, los 
delincuentes tienen que ir a otro lugar. 

  

 QUANDO A FALCOARIA CHAMOU A SUA ATENÇÃO 

PELA PRIMEIRA VEZ? 

WHEN DID FALCONRY CALL YOUR ATTENTION FOR 

THE FIRST TIME? 

¿CUÁNDO LA CETRERÍA TE LLAMÓ LA ATENCIÓN 

POR PRIMERA VEZ? 

  

Eu tenho um início bastante típico para a minha história. Eu sempre amei pássaros, mantinha 
aves quando era criança. Eu trabalhei treinando animais selvagens e exóticos a maioria da 
minha vida. Eu trabalhei em centros de reabilitação da vida selvagem. Mas não foi até cerca de 
5 anos atrás, quando eu conheci um falcoeiro pela primeira vez e este foi o início de uma 
paixão pela falcoaria que te consome inteira e que parece ficar mais intensa à medida que o 
tempo passa. 

 I have a pretty typical beginning to my story. I always loved birds, kept birds as a child. I 
worked training wild and exotic animals the majority of my life. I worked in wildlife rehabilitation 
centers. But it wasn't until about 5 years ago that I met a falconer for the first time and that was 
the beginning of an all consuming passion for falconry that seems to get more intense as time 
goes on. 

 Tengo un comienzo bastante típico para mi historia. Siempre me han gustado las aves, cuando 
era niña yo mantenía aves. Trabajé entrenando animales salvajes y exóticos la mayor parte de 
mi vida. Trabajé en centros de rehabilitación de fauna silvestre. Pero no fue hasta hace unos 5 
años que conocí a un cetrero por primera vez y eso fue el comienzo de la cetrería que es una 
pasión que te consume entera y que parece quedarse más intensa a medida que pasa el 
tiempo. 

COMO FOI O SEU INÍCIO NA FALCOARIA? VOCÊ TEVE AJUDA DE UM FALCOEIRO 

EXPERIENTE? 

HOW WAS YOUR BEGINNING IN FALCONRY? DID YOU HAVE ANY HELP FROM AN 

EXPERIENCED FALCONER? 

¿CÓMO FUE TU INICIO EN LA CETRERÍA? ¿TUVISTE LA AYUDA DE UN CETRERO 

EXPERTO? 
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Sim, eu tive um tutor. Nos EUA, somos obrigados a passar por um teste, obter um tutor para 
nos ensinar e certifique-se que não fazemos nada estúpido, e ter uma licença oficial como 
aprendiz por 2 anos antes de sermos capazes de praticar falcoaria sozinhos . A comunidade da 
falcoaria é muito coesa aqui, e há tantos falcoeiros dispostos a partilhar os seus 
conhecimentos, então eu pude contatar muitos outros falcoeiros durante esse período de 
tempo, e até hoje, desenho conhecimento e experiência com os outros. É uma bênção ter uma 
espécie de família, sendo que estamos todos reunidos por causa deste único amor que todos 
nós compartilhamos. 

 I did, I had a sponsor. In the US, we are required to pass a test, get a sponsor to teach us and 
make sure we don't do anything stupid, and hold an official license as an apprentice for 2 years 
before we are able to practice falconry on our own. The falconry community is very tightly knit 
here, and there are so many other falconers willing to share their knowledge, so I was able to 
connect with many other falconers during that period of time, and still to this day, drawing 
knowledge and experience from others. It is a blessing to have a family of sorts, being that we 
are all brought together because of this one love we all share.  

 Sí, yo tuve un tutor. En los EE.UU., tenemos la obligación de pasar una prueba, conseguir un 
tutor para enseñarnos y asegurarnos de que no hacemos nada estúpido, y mantenemos una 
licencia oficial como aprendiz durante 2 años antes de que seamos capaces de practicar la 
cetrería por nuestra cuenta. La comunidad de la cetrería es muy muy unida aquí, y hay muchos 
otros cetreros dispuestos a compartir sus conocimientos, por lo que fui capaz de conectarme 
con muchos otros cetreros durante ese período de tiempo, y aún hoy en día, cambiamos 
conocimiento y experiencia con los demás . Es una bendición tener una especie de familia, 
siendo que todos estamos reunidos debido a esto amor que todos compartimos. 

  

QUAL FOI A PRIMEIRA AVE QUE VOCÊ VOOU? COMO FOI A EXPERIÊNCIA? 

WHAT WAS THE FIRST BIRD YOU FLOWN? HOW WAS THIS EXPERIENCE? 

CUÁL FUE LA PRIMER AVE QUE VOLASTE? CÓMO FUE LA EXPERIENCIA? 

 O primeiro pássaro que eu voei foi um falcão peregrino (Falco 
peregrinus pealei). Foi o pássaro mais incrível que já conheci 
até hoje.  Ele não foi trabalhado corretamente em seus 
primeiros anos por seu proprietário original, e por isso ele tinha 
um monte de hábitos desagradáveis e agressão para com os 
seres humanos e animais. Isso só demonstra o nível de 
responsabilidade que temos como falcoeiros para realmente 
aplicar o conhecimento disponível, "experimentado e 
verdadeiro", para não estragar um pássaro como este. 

 O proprietário original deste pássaro deu ao meu tutor, porque ele era incapaz e estava sem 
vontade de lidar com o monstro que ele o tinha tranformado. E assim, este pássaro foi uma 
espécie de presente de  "bem-vindo à família". Meu tutor era muito rígido, e eu acho que foi a 
sua forma de tentar filtrar as pessoas que não estavam dedicados. Se eu não estivesse tão 
comprometida como eu estava, aquele pássaro teria me feito sair correndo. Rápido. Esse 
pássaro acabou se transformando em um grande caçador de patos. 

 The first bird I ever flew was a peales peregrine falcon. Nastiest bird I ever met, still to this day. 
She wasn't worked with properly in her early years by her original owner, and so she had a lot of 
nasty habits and aggression towards humans and animals alike. That just goes to show the 
level responsibility we have as falconers to really apply the available, "tried and true" knowledge 
so we don't end up with birds like this. The original owner of this bird gave her to my sponsor, 
because he was unable and unwilling to deal with the monster he had made. And so, this bird 
was sort of a "welcome to the family" gift from my sponsor... My sponsor was rough around the 
edges that way, and I think it was his way of trying to filter out people who were not dedicated. If 
I wasn't as committed as I was, that bird would have made me run for the hills. Fast. That bird 
turned out to be a great duck hunter. 
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 El primer pájaro que volé era halcón peregrino (Falco peregrinus 
pealei).  Fue el pájaro más increíble que he conocido, hasta hoy. Él no 
fue entrenado correctamente en sus primeros años por su propietario 
original, y por eso tenía una gran cantidad de hábitos desagradables y 
agresividad hacia los humanos y animales. Eso sólo sirve para 
demostrar el nivel de responsabilidad que tenemos como cetreros para 
aplicar realmente el conocimiento disponible, "probado y verdadero" 
para que no terminamos con aves como esta. El propietario original de 
este pájaro le dio a mi tutor, porque era incapaz y poco dispuesto a 
lidiar con el monstruo que había hecho. Y así, esta ave era una especie 
de regalo de "bienvenido a la familia" de mi tutor. Mi tutor era muy duro, 
y creo que era su manera de tratar de filtrar las personas que no se 
dedicaban. Si no estuviera tan comprometida como estaba, ese pájaro 

me habría hecho correr para las colinas. Rápido. Ese pájaro resultó ser un gran cazador de 
patos. 

  

HOJE EM DIA QUAIS AVES VOCÊ VOA? 

NOWADAYS WHICH BIRDS DO YOU FLY? 

HOY EN DÍA QUE AVES VUELAS? 

 Minha frota muda frequentemente, mas neste momento estou voando peregrinos 
principalmente os tiercel, em seguida, um falcão Barbary, um híbrido de prairie/ peregrino, e um 
par de gaviões asa de telha (Harris hawk) que eu uso para abatimento de gaivotas e aves 
aquáticas. 

 My fleet changes often, but currently I am flying mostly 
tiercel peregrines, then a barbary falcon, a prairie/peregrine 
hybrid, and a couple of harris hawks that I use for 
abatement on gulls and water fowl.  

 Mi flota cambia a menudo, pero actualmente estoy 
volando peregrinos mayoría los tiercel, a continuación, un 
halcón de Berbería, un híbrido de las prairie / peregrino, y 

un par de aguillas de harris que utilizo para la caza de las gaviotas y aves acuáticas. 

  

MUITOS FALCOEIROS PARTICIPAM EM PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

MUNDO. QUAL É A IMPORTÂNCIA DESTES PROJETOS PARA A CONSERVAÇÃO E 

PARA O FUTURO DA FALCOARIA E DAS AVES DE RAPINA? 

  

MANY FALCONERS PARTICIPATE IN ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL PROJECTS IN 

THE WORLD. WHAT IS THE IMPORTANCE OF THESE PROJECTS FOR THE 

CONSERVATION OF THE FUTURE OF FALCONRY AND FOR THE BIRDS OF PREY?  

  

MUCHOS CETREROS PARTICIPAN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

EL MUNDO. CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE ESTOS PROYECTOS PARA LA 

CONSERVACIÓN Y EL FUTURO DE LA CETRERÍA Y PARA LAS AVES DE PRESA? 

 A educação ambiental é tão incrivelmente importante agora, como eu disse antes, nós 
colocamos muitos cozinheiros na cozinha. A natureza é o chefe de cozinha, e nós estamos 
colocando os ingredientes na panela que irão azedar a sopa. A flora e a fauna estão ficando 
caóticas, tentando se aclimatar e se adaptar ao que a vida moderna tem feito para o mundo, e 
a natureza está tentando se reconfigurar constantemente para manter o equilíbrio. O problema 
é, estamos expandindo e avançando mais rápido do que a natureza pode se acomodar para 
equilibrar, e por isso estamos vendo as rápidas taxas de extinção de muitas espécies 
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diferentes, estamos vendo hibridações bizarras, nós estamos vendo crescer a população de 
espécies recolhedoras como coiotes, ratos, gaivotas e estorninhos. 

 Nós estamos vendo espécies de plantas morrendo, apenas para serem substituídas por milho 
e trigo. Estamos vendo a terra trabalhando todo o tempo em desespero para sobreviver, diante 
de nossos olhos. Mas não podemos vê-la com os nossos telefones celulares, computadores e 
telas de televisão coladas aos nossos rostos. Há uma antiga citação de Dan George, "Em 
breve chegará o momento em que meu neto vai ansiar pelo grito de um pato (gavia immer), 
pelo brilho de um salmão, o sussurro de agulhas dos pinheiros, ou o grito de uma águia. Mas 
ele não vai fazer amizade com qualquer uma dessas criaturas e quando seu coração doer de 
saudade, ele vai me amaldiçoar. Fiz tudo para manter o ar fresco? Tenho cuidado suficiente da 
água? Eu permiti a águia voar em liberdade? Eu fiz tudo que podia para ganhar  o carinho do 
meu neto? "Isso é basicamente o caminho que estamos percorrendo. 

  Environmental education is so incredibly important right now, as I stated before, we've got too 
many cooks in the kitchen. Nature is the head chef, and we're putting ingredients in the pot that 
are going to sour the soup. The flora and fauna are going haywire, trying to acclimate and adapt 
to what modern living has done to the world, and nature is trying to constantly reconfigure to 
maintain balance. The problem is, we are expanding and advancing faster than nature can 
accommodate to balance out, and because of that we are seeing rapid rates of extinction in 
many different species, we're seeing bizarre hybridization, we're seeing over population of 
scavenging species like coyotes, rats, seagulls and starlings. 

 We're seeing plant species dying out, only to be replaced with corn and wheat. We're seeing 
the earth working over time in desperation to survive, right before our eyes…. But we can't see 
it with our cell phones, computers and tv screens glued to our faces. There was an old quote 
by Chief Dan George, "The time will soon be here when my grandchild will long for the cry of a 
loon, the flash of a salmon, the whisper of spruce needles, or the screech of an eagle. But he 
will not make friends with any of these creatures and when his heart aches with longing, he will 
curse me. Have I done all to keep the air fresh? Have I cared enough about the water? Have I 
left the eagle to soar in freedom? Have I done everything I could to earn my grandchild's 
fondness?" That is basically what we are heading towards. 

 La educación ambiental es tan increíblemente 
importante en este momento, como he dicho 
antes, tenemos demasiados cocineros en la 
cocina. La naturaleza es el jefe de la cocina, y 
estamos poniendo los ingredientes en la olla 
que se va a agriar la sopa. La flora y fauna van 
loco, tratando de aclimatarse y adaptarse a lo 
que la vida moderna ha hecho al mundo, y la 
naturaleza está tratando de reconfigurarse 
constantemente para mantener el equilibrio. El 
problema es, estamos ampliando y avanzando 
más rápido que la naturaleza tiene capacidad 
para equilibrar, y por eso estamos viendo 
rápidas tasas de extinción de muchas especies 

diferentes, estamos viendo la extrañas hibridaciones, estamos viendo más de la población de 
las especies carroñeras como coyotes, ratas, gaviotas y estorninos. 

 Estamos viendo especies de plantas que mueren, sólo para que sean reemplazadas por con el 
maíz y el trigo. Estamos viendo que la tierra trabaja con desesperación para sobrevivir, ante 
nuestros ojos. Pero no podemos ver esa realidad con nuestros teléfonos celulares, 
computadoras y pantallas de televisión pegados a nuestras caras. Había una vieja cita del 
Chief Dan George, "El tiempo pronto estará aquí cuando mi nieto se quedará ansioso por el 
grito de un pato, el brillo de un salmón, el susurro de las agujas de abeto, o el chirrido de un 
águila. Pero él no hará amistad con cualquiera de estas criaturas y cuando su corazón sufra de 
nostalgia, me va a maldecir. ¿He hecho todo para mantener el aire fresco? ¿He me 
preocupado lo suficiente sobre el agua? ¿He dejado el águila elevarse en libertad? ¿He hecho 
todo lo posible para ganar el cariño de mi nieto? "Eso es básicamente el camino lo cual 
estamos siguiendo. 
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VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL? 

HAVE YOU EVER PARTICIPATE IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECTS? 

HAS PARTICIPADO DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL? 

 Eu tenho, eu sempre fui ativa na comunidade ambiental. Eu tive 
a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas incríveis que 
estão fazendo um trabalho corajoso e ousado para trazer amor 
e consciência para os danos que estamos causando. Eu tenho 
trabalhado com Predators of the Heart  (Predadores do 
Coração) por um longo tempo, um programa de educação sobre 
a vida selvagem que inclui animais vivos como lobos,  pumas, 
linces, jacarés, cobras e muito mais. Ele tem dezenas e 
dezenas de animais predadores com os quais ele faz 
programas educacionais em todo o país. Seu foco principal é 

tentar fazer as pessoas "Apaixonarem-se pela natureza". Ele colocou seu coração e alma a 
este programa nos últimos 15 anos. Há um monte de pessoas que tentam fazê-lo parar. Eles 
não acreditam no que ele está fazendo. 

 Isso traz outra citação da sabedoria do Chief Dan George,"Uma coisa a se lembrar é falar com 
os animais. Se o fizer, eles vão falar de volta com você. Mas se você não falar com os animais, 
eles não vão falar de volta com você, então você não vai entender eles, e quando você não os 
entende você tem medo, e quando você tem medo você irá  destruir os animais, e se você 
destruir os animais, você vai destruir a si mesmo. " 

 Há um monte de programas de habitats com os quais  eu trabalhei também. Para que as 
espécies floresçam, elas precisam de 3 coisas: comida, água e abrigo. Algumas das terras que 
foram reservadas para a vida selvagem não são adequadas ou sustentáveis, e por isso grupos 
de voluntários se juntam para ajudar a restaurar essas 3 coisas de volta para o habitat para 
que os animais e as plantas possam florescer corretamente lá e manter o equilíbrio. 

 I have, I have always been active in the environmental community. I have had the opportunity 
to work with some incredible people that are doing some brave and bold work to bring love and 
awareness to the damage we are inflicting. I have worked with Predators of the Heart for a long 
time, a wildlife education program that includes live wolves, cougars, bobcats, alligators, cobras, 
and so much more. He's got dozens and dozens of predatory animals that he does educational 

programs with all over the country. His main focus is 
trying to make people "Fall in love with nature". He has 
put his heart and soul into this program for the last 15 
years. There are a lot of people trying to make him stop. 
They don't believe in what he is doing. 

 That brings on another quote of wisdom from Chief 
Dan George, "One thing to remember is to talk to the 
animals. If you do, they will talk back to you. But if you 
don't talk to the animals, they won't talk back to you, 
then you won't understand, and when you don't 

understand you will fear, and when you fear you will destroy the animals, and if you destroy the 
animals, you will destroy yourself." There are a lot of habitat programs I have worked with as 
well. In order for species to flourish, they need 3 things: food, water and shelter. Some of the 
land that has been reserved for wildlife is not suitable or sustainable, and so volunteer groups 
often get together and help to restore those 3 things back to the habitat so that the animals and 
plants can flourish properly there and maintain balance. 

Tengo, siempre he sido activa en la comunidad ambiental. He tenido la oportunidad de trabajar 
con algunas personas increíbles que están haciendo algún trabajo valiente y audaz para llevar 
el amor y la conciencia del daño que estamos infligiendo. He trabajado con Predators of the 
Heart desde hace mucho tiempo, un programa de educación de la fauna que incluye lobos en 
vivo, pumas, linces, lagartos, cobras, y mucho más. Ha decenas y decenas de animales 
depredadores que hace programas educativos de todo el país tiene. Su foco principal está 
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tratando de hacer que la gente "Enamórate de la naturaleza". Él ha puesto su corazón y alma 
en este programa durante los últimos 15 años. Hay un montón de gente tratando de detenerlo. 
Ellos no creen en lo que está haciendo. 

 Eso nos lleva a otra cita de la sabiduría de Chief Dan George, "Una cosa para recordar es 
hablar con los animales. Si lo hace, van a hablar con usted. Pero si usted no habla con los 
animales, no lo harán hablar con usted, entonces no va a entender, y cuando usted no entiende 
temerás, y cuando temes que destruirá a los animales, y si se destruye a los animales, se 
destruirá a sí mismo." Hay un montón de programas de hábitat que he trabajado así. A fin de 
que las especies que florezcan, necesitan 3 cosas: comida, agua y refugio. Parte de la tierra 
que se ha reservado para la vida silvestre no es adecuado ni sostenible, por lo que grupos de 
voluntarios a menudo se reúnen y ayudan a restaurar esas 3 cosas vuelvan al hábitat para que 
los animales y las plantas pueden florecer adecuadamente allí y mantener el equilibrio. 

  

All pictures are her personal pictures or were taken from Falcon Force website. 

www.falconforce.com 

  

http://www.falconforce.com/
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SUGESTÃO DE LEITURA 

LA CETRERÍA EN CATALUÑA 

Resumo dos principais pontos encontrados no texto: La cetrería en Cataluña (2012-2013) 

disponível em: http://ddd.uab.cat/pub/estudis/2012/103197/cetreria.pdf 

Em se tratando de materiais disponibilizados online de forma gratuita, os Espanhóis 

realmente se destacam. Este é outro material de muito valor aos iniciantes e qualquer 

aficionado pela falcoaria. Com mais de 70 páginas ele faz uma breve descrição sobre a 

origem e história da falcoaria, modalidades de caça, aplicações da falcoaria, legislação 

referente à sua prática na Catalunha, notícias relacionadas à falcoaria e entrevistas a 

Jordi Grífols e Francesc Bolaños. A seguir irei comentar alguns trechos que me 

chamaram a atenção no texto. 

ORIGEM 

De acordo com o autor, a falcoaria começou na Ásia há 5.000, como uma relação de 

comensalismo entre falcões e humanos. Tudo indica que esta relação se deu porque a 

atividade de pastoreio de gado do homem facilitava a atividade predadora dos falcões, já que o 

gado levantava os pássaros e assim os falcões perceberam que se seguissem o homem 

poderiam ter mais facilidade em caçar suas presas. Não há como saber com segurança como 

esta relação ave-homem perdura até hoje, mas com certeza valores como fidelidade, 

compenetração, esforço e cuidado foram determinantes para isto. 

ALGUNS MOMENTOS HISTÓRICOS 

EGITO 

Na mitologia egípcia há um Deus chamado Hórus cuja cabeça é de falcão. 

Acredita-se que foi ele quem iniciou a civilização dos faraós no Egito. Seu olho 

chamado de olho de Hórus é um símbolo de proteção usado até hoje por 

pessoas de todo o mundo. De acordo com o texto a falcoaria era muito 

apreciada no Egito antigo, tanto é que falcões mumificados foram encontrados 

enterrados nas tumbas dos faraós. 

 

http://ddd.uab.cat/pub/estudis/2012/103197/cetreria.pdf
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CHINA 

Desde 2.000 AC já era registrada a pratica da falcoaria na China. Marco Polo ao viajar para 

este país encontrou mais de dez mil aves participando de uma grande caçada, organizada pelo 

imperador Mongol Kublai Khan. 

IDADE MÉDIA 

Foi a era de ouro da falcoaria na Europa, desde 500 até 1.600 DC.  No tratado chamado “Traité 

de Fauconnerie” era especificado que só a nobreza poderia ter aves, e quais espécies 

poderiam ter de acordo com o seu título de nobreza:  

         A águia para o emperador. 

         o falcão-gerifalte (Falco rusticolus), ou Gyr, para o Rei e a Rainha 

         o peregrino para o Duque 

         O falcão Esmerilhão (Falco columbarius) para a rainha e as damas 

         O Gavião para os clérigos 

         O Cernícalo (Falco tinnunculus) para a infanta e os servos da corte 

    As infrações a este tratado eram punidas com a morte. 

ALFONSO X – ESPANHA 

O rei Alfonso X é tão importante para a falcoaria e para mim na minha 

trajetória pessoal que ganhará um post próprio. Porém adianto que 

ele criou leis para regulamentar e proteger as aves de rapina, 

castigando aqueles que roubavam os seus ovos ou filhotes, assim 

como os seus reprodutores adultos. Os castigos eram consideráveis, 

já que a pena mínima era cortar a mão direita. Na Espanha a modalidade remonta ao reinado 

dos Visigodos, que introduziram a modalidade de baixo voo. A modalidade de alto voo só 

começou após a invasão Mulçumana. 

O DECLÍNIO 

Com a introdução das armas de fogo no século XVI o interesse pela falcoaria foi diminuindo, 

sendo que nos séculos XVIII e XIX a atividade foi quase completamente abandonada. 
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RECUPERAÇÃO 

No período entre guerras no século XX a falcoaria começou a se recuperar, graças à criação 

das associações Deutscher Falkenorden, British Falconers Blub e North American Falconers 

Association (NAFA). Félix Rodríguez de La Fuente com sua obra El arte de cetrería (1965) 

também contribuiu enormemente para a recuperação da Falcoaria. 

TIPOS DE CAÇA 

Alto Voo: a ave alcança grandes alturas, e por isso só é possível caçar aves como perdizes, 

patos e pombos. É a modalidade mais complexa e a mais espetacular, onde é comum utilizar o 

cão para levantar as presas. Um bom exemplo de caça por altaneria é o falcão peregrino, que 

com o seu voo picado mata a sua presa com um grande impacto. 

Baixo vôo: a ave não alcança muito altura, no momento em que se descobre a presa o 

falcoeiro libera a ave do seu punho para que esta dê o seu lance. É possível caçar tanto pelo 

(coelhos e lebres) como plumas (aves). Um exemplo seria o gavião asa de telha (parabuteo 

unicinctus), umas das aves mais utilizadas na falcoaria atualmente. 

APLICAÇÕES DA FALCOARIA 

Como as leis na Espanha são diferentes da nossa legislação, vou comentar apenas sobre os 

usos da falcoaria que são permitidos no Brasil e que foram tratados no texto: 

Controle de fauna nas imediações dos aeroportos: A função é minimizar através do uso da 

falcoaria os riscos de colisão entre aves e aeronaves e também para evitar que aves sejam 

sugadas pelos compressores dos motores. Graças ao seu treinamento e à sua natureza as 

aves de rapina dirigem o seu ataque aos exemplares mais fáceis de serem capturados dentro 

de um bando de pássaros, e assim dispersam o bando. Com isso é combatido diretamente a 

presença de aves no campo de voo, já que elas se dirigem momentaneamente para outro local. 

Na Espanha o falcão peregrino (Falco peregrinus) e o Azor (Accipter gentilis) são as aves 

mais usadas nos aeroportos para este controle. De acordo com os dados do texto, a rede de 

Aeroportos e navegação aérea Espanhóis tinha em 65,8% de suas instalações a utilização da 

falcoaria para controle (dados de 2008). 
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Controle biológico de fauna invasora ou pragas: são treinadas aves para afugentar ou caçar 

espécies de aves, mamíferos e répteis consideradas pragas, fauna invasora ou fauna não 

desejada em áreas urbanas, cultivos agrícolas etc. Um exemplo de local que utiliza este 

controle citado pelo texto é o Jardí Botánic de Barcelona (Jardim Botânico) 

Conservação e reintrodução de aves de rapina ao seu hábitat natural: Através de técnicas 

de falcoaria são treinadas aves que foram encontradas em centros de recuperação de fauna 

para que se recuperem na sua forma física e possam ser reintroduzidas no seu habitat natural. 

Educação ambiental: sua utilidade é, sobretudo sensibilizar a população sobre  a proteção da 

natureza e também sobre à preservação dos rapinantes. Ela é feita através de voos de 

demonstração para sensibilizar o público. As aves são utilizadas nos eventos para fotos e para 

documentários para o cinema e televisão. 

O texto vai além falando sobre a legislação na Espanha, em especial na região da 

Catalunha, mas para nós brasileiros a parte mais importante foi comentada acima. 

Espero que o meu resumo os levem a querer ler o texto e que assim possam aprender 

um pouco mais sobre esta arte fascinante! 
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RESUMO DE LIVRO 
 

CETRERÍA EN ARGENTINA - PARTE I 

Olá pessoal, 

Estou muito ansiosa e animada porque em Agosto irei participar do: 

 

 

 

 É um evento incrível, onde falcoeiros de mais de 40 países se reunirão para aprender mais 

com as incríveis palestras e saídas à campo. É uma oportunidade incrível para uma iniciante 

como eu conhecer pessoas 

que se dedicam a esta arte 

em culturas e realidades 

totalmente distintas da minha. 

Eu já estou me preparando 

para a viagem, comecei pelo 

meu colete que está quase 

pronto, faltando apenas o 

patch da ANF do qual sou 

também associada mas que 

em breve colocarei. 

 

Mas o mais importante ao se visitar um país é estudar um pouco dos seus costumes e 

tradições. No meu caso a língua espanhola eu já domino, e não é a primeira vez que visito a 

Argentina, então o mais interessante seria aprender um pouco sobre a falcoaria neste país, já 

que as leis que regem a sua prática são bem diferentes das do Brasil. 

Ganhei o livro Cetrería em Argentina autografado de um amigo, e já o tinha lido ano passado, 

mas como preparação para este evento incrível em Missiones, vou começar hoje uma série de 

posts sobre este livro, do autor Enrique A. Gómez. 

http://1.bp.blogspot.com/-iIldYt3OwSY/Va6WAJ8pd7I/AAAAAAAAZbU/Jx_BOISmNyQ/s1600/argentina+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Fw8lpfBS_IQ/Va6U0fhUEoI/AAAAAAAAZa0/_rKlZLqbKVk/s1600/fdgdfgdgdfgdfg.jpg
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“La cetrería es una verdadera unión entre los 

seres humanos y el medio ambiente. Es una 

forma diferente de ver y relacionarse con la 

Naturaleza y ninguna otra actividad nos acerca 

tanto a ella”. 

Enrique A. Gómez 

 

EMPEZANDO 

Lic.Daniel Abarquero, presidente da associação argentina de falcoaria,  no prologo deste livro 

destaca como aprender sem um conhecimento teórico leva a muitos problemas e dificuldades, 

inclusive à perda de aves. 

“(...)creo que este es el sentidode esta hermosa obra, lograr rientar las pasiones de los nuevoscetreros 

por el camino correcto(aunque em Cetrería todavia todos los estamos aprendiendo), llenar un enorme 

hueco en la literatura argentina y para los más viejos enorgullecernos del camino recurrido y alentarnos 

a seguir adelante”. (p.7) 

A proposta do autor é realmente esta, ser um guia para os iniciantes e contribuir com sua 

experiência e estudos para os novos interessados nesta arte. 

CETRERÍA PRÉ HISPÁNICA? 

Antes da chegada dos Espanhóis na Argentina a cetrería não era praticada pelos povos 

indígenas, porém estes povos já davam uma grande importância as aves de rapina. Há várias 

provas desta relação em pinturas rupestres, decorações em cerâmica e tecidos, lendas e 

mitos. 

 O povo Quechua, no noroeste argentino, davam grande importância religiosa 

ao gigante Condor (Vultur-gryphus) denominado por eles de Kúntur e 

adimiravam a poderosa águia Mora (Geranoaetus melanoleucus), chamada por 

eles de Anca.  

http://4.bp.blogspot.com/-Px1pTr_WCMc/Va6UzLGFU-I/AAAAAAAAZag/sgAymqP34tI/s1600/800px-Parabuteo_unicinctus_female.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-u9PS5V08-98/Va6UzRVmHuI/AAAAAAAAZas/TSVXZtF0nW0/s1600/adsddas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-mRnjB6YBOO8/Va6WJ3viSHI/AAAAAAAAZbc/DTzIG6r5VEU/s1600/argentina+11.jpg
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Os Mapuches, no sul da Argentina, foram os que mais estudaram as aves de rapina. Eles 

conheciam cada uma delas e inclusive deram nomes em sua própria língua para cada espécie: 

 

 

 

  

 

 

Com a chegada dos Espanhóis a falcoaria foi introduzida na Argentina, já que na Espanha esta 

arte florescia e não haviam impedimentos para a sua prática por aquelas terras. 

LA CETRERÍA HOY 

O autor questiona se a falcoaria feita hoje seria a mesma da era Medieval, ou se esta teria 

desaparecido com o seu grau de aperfeiçoamento. O autor acredita que na verdade a falcoaria 

se transformou e deixou de ser uma arte mundana e de fácil passatempo, ao não se ter hoje 

(salvo algumas exceções como os monarcas árabes ou alguns milionários) equipes de 

falcoeiros profissionais. Hoje a falcoaria é um esporte amador e pessoal, mais cientifico, 

racional e sacrificante, e que sintetiza a sabedoria ancestral dos antigos falcoeiros. O falcoeiro 

hoje não caça pelo valor da presa mas pela beleza do lance. 

“(...) Yo diría que la Cetrería es la más natural y completa forma de caza, y a su vez es la que más desafío 

y dificultad presenta. Nos enseña humildad y fortaleza, nos enaltece el espíritu, alienta el equilibrio y le 

da al halconero eso que tan bien definiera Ortega y Gasset en su estudio sobre la Caza como ‘un baño de 

Naturaleza’”. (p.20) 

O que nos levaria hoje a buscar a falcoaria? De acordo com o autor a resposta está no que o 

falcão nos transmite, com seu porte altivo, íntegro e severo, seu arisco orgulho e sua decisão 

implacável.“Esta forma de cazar, fortalece el cuerpo y el espíritu”, e ainda “Debe el cetrero 

estar preparado para enfrentarse a todo, esto lo forma para hacer frente a la vida misma”. 

(p.21) 

Muitos são aqueles que se emocionam com o voo de um falcão adestrado voando, mas poucos 

são os que estão realmente dispostos aos sacrifícios que criar uma ave exige. Além de contar 

El Cóndor El Mañque 

El aguila El calquin 

El halcón peregrino El peicu 

El bicolor El peuquito 

El parabuteo El peuco 

El halcón aplomado El calfuñ 

El aguilucho El ñamcu 

http://1.bp.blogspot.com/-mkZxsnG_uWM/Va6U0EH9eDI/AAAAAAAAZa4/RRMbiiC8gZU/s1600/fdfgfgfdg.jpg
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com tempo livre e muita paciência para treinar e voar a sua ave, é necessário aceso ao campo, 

recursos econômicos para manter a ave, os equipamentos e instalações adequadas. Se não 

estiver realmente disposto ou não tiver todas as condições necessárias, é melhor nem 

começar. 

 

CETRERÍA Y ECOLOGÍA 

O autor fala neste capítulo sobre as críticas à falcoaria já que muitos a consideram como algo 

cruel, mas argumenta que na realidade a ave de rapina quando mata para comer apenas faz o 

que sua natureza a indica, é uma ave carnívora e com um importante papel na cadeia 

alimentar e no equilíbrio da mesma. 

 

“Cuando um halcón selvaje mata, sólo difere com el entrenado, em que éste há sido adiestrado 

para tolerar la compañia del hombre. El cetrero no es el cazador. El ave rapaz no hae outra 

cosa que lo que estaría  haciendo si continuara en estado selvaje. Si la Cetrería es criel (o si 

pudieran decir que la propria ave rapaz lo es), entonces la Naturaleza también es cruel.” (p. 22) 

 

Outro argumento do autor é que nesta modalidade de caça não sobram animais feridos no 

campo, já que a ave captura a sua presa ou erra o lance, não há perigo para o homem e em 

raras ocasiões se mata mais de uma presa por saída ao campo, e por tanto se pode considerar 

a falcoaria como o tipo de caça mais ecológico e natural. 

 

Ele ainda cita o caso da retirada do falcão peregrino da lista de espécies em risco de extinção 

nos Estados Unidos, graças a um projeto de criação em cativeiro e reintrodução destas aves, 

que não teria sido possível sem o auxílio de falcoeiros. Além disso os falcoeiros puderam 

passar a adquirir suas aves de criadores autorizados e assim não afetar as populações 

selvagens das mesmas. O autor ainda destaca que existem leis na Argentina que 

regulamentam a caça e que cada falcoeiro tem uma responsabilidade com o seu grupo. 
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RESUMO 
 

UNDERSTANDING OWLS - JEMIMA PARRY JONES 

A autora borda os seguintes temas: 

         taxonomia 
         Biologia 
         Mantendo as corujas 
         Equipamentos 
         Corujas para reprodução 
         Mantendo as corujas 
         Primeiras tentativas de reprodução 
         Incubação 
         Rearing 
         Treinando uma coruja 

 

 CAÇANDO COM CORUJAS 

Jemima Parry Jones na sua introdução fala sobre a incrível popularidade que as corujas 

obtiveram nos últimos tempos, e como este livro é de antes da febre do Harry Potter 

graças à saga as corujas se tornaram ainda mais populares. Claro que essa 

popularidade trouxe consigo muitos problemas, como pessoas que compraram corujas 

de criadores legalizados, porém que não tinham nem preparo e nem vocação para 

cuidarem de uma ave de rapina e por isso milhares de corujas foram abandonadas. Isso 

já ocorreu antes com várias espécies de animais, como com cães Dálmatas após o filme 

101 dálmatas, com tartarugas por causa do filme das Tartarugas Ninja, então antes de 

querer comprar um animal só porque viu em um filme é primordial estudar sobre a 

espécie antes e só comprar depois que souber tudo sobre ela. Jenima fala ainda sobre 

como ainda hoje as corujas são vistas como símbolo de morte e destruição por muitas 

culturas, ou de doença ou má sorte, e isso leva à perseguição e morte de muitas corujas. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-IGzA2iLKu-Y/Vg6jt5IWg4I/AAAAAAAAZzA/nvJwJmPYBXs/s1600/51cW+7sFKlL._SX359_BO1,204,203,200_.jpg


82 
 

www.diariodefalcoaria.com 

TAXONOMIA 

Neste capítulo a autora descreve as famílias do grupo das corujas. Um ponto primordial 

é que as corujas não são relacionadas com as aves de rapina diurnas, elas não tem a 

mesma estrutura física, penas ou ovos, a pelota que expelem é diferente, e elas se 

apoiam com suas garras de forma diferente das demais espécies diurnas, com dois 

dedos para frente e dois para trás. Ela reconhece que com pesquisas utilizando o DNA é 

possível encontrar uma ligação entre as aves de rapina diurnas e noturnas. Há vários 

pontos similares, como ter pés com garras poderosas, bicos curvos, excelente audição e 

visão e serem carnívoras. As corujas pertencem à ordem Strigiformes, que é divida em 

duas famílias: tytonidae e Strigidae. 

BIOLOGIA 

É importante conhecer o máximo possível sobre como a biologia de uma coruja, e saber 

como elas se comportam na vida livre para saber como é a sua adaptação à vida em 

cativeiro.  Quanto mais o seu conhecimento aumenta mais o seu entusiasmo sobre ter 

uma coruja aumentará também. 

ANATOMIA 

 

         As corujas andam muito, e isso irá surpreender você. 

         Os músculos de voo contabilizam 30% do peso total de uma ave. 

         O que permite uma ave voar são os seus sacos aéreos, que estão distribuídos ao 

longo do seu corpo e que na verdade entram nos ocos dos ossos da asa. 

         Seu pescoço é longo e muito flexível para permitir alcançar todas as partes do 

seu corpo. Por isso elas conseguem manter suas penas em ótimas condições através 

do preening (limpeza que as aves fazem de suas penas). 

         O esqueleto de uma coruja contabiliza apenas 7% do seu peso total 

         Numerosas vertebras no pescoço permitem que a coruja gire sua cabeça 360º se 

começar pela parte de trás. 

MORFOLOGIA 

Neste capítulo além de falar sobre a morfologia geral das corujas, ela comenta sobre 

cada grupo de corujas.  Lembrando que no Brasil o Ibama só permite manter em 

cativeiro duas espécies de coruja, atyto furcata (coruja de igreja) e a bubo 

virginianus (murucutu), compradas de um criador legalizado. 

SUBFAMÍLIA TYTONINAE 

Tyto furcata - Barn Owl - coruja de igreja 

A subfamília tytoninae é a mais jovem em termos de evolução, e há 

12 espécies de coruja de igreja. Elas tem provavelmente o disco 

facial mais pronunciado de todas as corujas (disco facial é o 
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formato de maça do rosto da coruja), ele tem o formato de um coração e olhos escuros o 

que as tornam reconhecíveis por todos. O disco facial e as penas macias que ficam ao 

longo do bico, olhos e abertura dos ouvidos agem como um refletor parabólico, 

propagando o som e até uma certa extensão a luz, aos olhos e ouvidos, e assim 

permitindo com que ela localize a presa mesmo quando esta está escondida sob a 

grama, neve ou folhas. A maioria das corujas de igreja tem pernas longas e por isso são 

consideradas por muitos como corujas de grama, já que elas são muito ágeis no solo. 

SUBFAMILIA BUBONINAE 

Bubo virginianus (Jacurutu)  

Também conhecidas como ‘corujas típicas’, é um grupo muito 

abrangente em relação a quantidade e variedade de espécies. É 

neste grupo que se incluem as corujas bubo virginianus (Jacurutu) a 

segunda espécie de coruja permitida ser reproduzida e 

comercializada no Brasil pelo IBAMA. A maioria das corujas deste 

grupo tem olhos amarelos, e variam de tamanho desde a menor de 

todas as corujas, a Elf Own (micrathene whitneyi) a maior de todas, a 

European Eagle Owl (bubo bubo). 

SUBFAMÍLIA STRIGINAE 

Estas incluem espécies como a mais comum coruja britânica, a Tawny owl (strix aluco). 

A maioria das corujas deste grupo são de tamanho médio a pequenas. A Great gray owl 

(Strix nebulosa) pode parecer enorme e do tamanho de uma European Eagle owl (bubo 

bubo), mas na verdade pesa menos da metade da bubo bubo, além de ter pés bem 

pequenos. Ela precisa de muitas penas para manter o seu calor já que vivem no 

congelante Norte. 

DISTRIBUIÇÃO E HABITAT 

Tytoniane: em todo o mundo, exceto na Antártica, sendo que a 

coruja de Igreja (tyto alba)  é considerada como a espécie mais 

disseminada no mundo.  Se acredita que há 34 subespécies da 

tyto alba e elas variam em tamanho e cor. As corujas de igreja 

vivem em diferentes áreas, muitas vivem em pastos de fazendas 

onde elas vasculham o chão como faz um parabuteo, 

procurando pela visão e audição a presa, mas algumas espécies 

se especializaram em viver em florestas. 

Buboninae: Como esta subfamília cobre um dos maiores grupos 

de corujas, elas podem ser encontradas em qualquer lugar do 

mundo. 

COMPORTAMENTO GERAL 

   As corujas não tem o sentido do olfato, então elas usam a audição mais até do que a 

visão. 

   A maioria das corujas são bem vocais, já que é pela vocalização que elas marcam 

seu território e encontram seus parceiros. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Barn_Owl_Chick.jpg
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   Sua visão é muito boa e podem enxergar na luz do dia assim como na escuridão. 

   Pela estrutura de seus olhos a maioria das corujas não enxergam cores. 

  Suas penas são adaptadas para voos silenciosos, ao contrário das aves de rapinas 

diurnas. 

  Durante o dia as corujas tendem a ficarem escondidas em locais escondidos por 

vegetação, ou no tronco de árvores ou em pedras, tentando fingir que não estão lá. 

    Elas caçam a noite pelo método do still hunting, ou seja, elas acham um local com 

boa visão para se empoleirarem e ficam lá quietas esperando, observando e ouvindo por 

uma possível presa como um coelho, rato, inseto ou morcego. Elas usam técnicas de 

captura com o menor gasto de energia possível. Outras espécies irão voar rente ao solo 

procurando possíveis presas, em um voo silencioso. 

CHAMADO 

O barulho que as corujas podem fazer é inacreditável. O barulho é bem diferente, de 

acordo com a espécie. Lembrando que elas usam a vocalização para encontrar parceiros 

e para marcar o seu território. 

REPRODUÇÃO E CRIAÇÃO 

Nenhuma coruja constrói ninhos, elas usam ninhos abandonados. Todas botam ovos 

brancos (e não camuflados) e mais redondos do que os ovos das aves de rapina diurnas. 

Algumas espécies podem levar até cinco anos para chegarem à idade reprodutiva. A 

época reprodutiva é bem barulhenta para as corujas. A incubação é feita pelas fêmeas, 

mas a alimentação é feita por ambos. 

SOBREVIVÊNCIA 

A vida em cativeiro é sempre mais longa do que a vida livre. Em cativeiro uma coruja 

pequena da espécie Tawny (strix aluco) vive 6 anos na natureza e até 20 anos em 

cativeiro. A maior ameaça para as corujas não são os predadores, mas sim a perda de 

habitat natural. Parece que as corujas não conseguem se adaptar tão bem como as aves 

de rapina diurnas às alterações no seu habitat natural. 

MANTENDO UMA CORUJA 

Primeiro você tem que se perguntar por que quer ter uma coruja. Se é para mantê-la em 

um viveiro adequado à espécie, para amansá-la utilizando técnicas de falcoaria ou para 

cria-la como um pet ou para caça. Depois levar em conta uma série de fatos: 

 

a)      Barulho: não há como evitar totalmente o barulho das corujas. 

b)      Longevidade: há espécies que vivem até 20 anos 

c)       Alimentação: precisa alimentar ela com ratos, camundongos ou codornas. 

d)      Veterinário: precisa ser um veterinário especializado em aves 

ESPAÇO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANTER UMA CORUJA 
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Um fato importante sobre o livro é que a autora passa diversas plantas de 

viveiros/recintos adequados para as corujas, de acordo com o seu tamanho. Ela não 

recomenda manter uma coruja em um poleiro em arco, como fazemos no Brasil. Mesmo 

quando ela cita corujas treinadas para voo utilizando métodos de falcoaria, as aves 

ficam nos seus recintos quando não são manuseadas. Claro que se é possível construir 

um recinto para a sua coruja é bem melhor, mas caso contrário isso não o impede de ter 

uma coruja atrelada a um poleiro. É assim que a maioria dos falcoeiros mantem as suas 

aves no Brasil. Lembrando que a autora é Britânica e na Inglaterra a maioria das pessoas 

vive em casas com grandes jardins ou gramados, sendo possível a construção de 

recintos com facilidade. 

LISTA DE EQUIPAMENTOS PARA AS CORUJAS 

 

Para corujas não treinadas Para corujas treinadas 
1 - Um aviário 
2 - Um lugar para guardar os equipamentos 
3 - Um freezer para congelar a comida de sua ave 
4 - Uma geladeira para guardar a comida de sua 
ave em algumas ocasiões 
5 - Uma luva de falcoaria 
6 - Uma rede macia e funda para capturar a sua 
ave, caso ela não seja treinada 
7 - Um alicate para cortar a unha de sua coruja 
8 - Um kit de primeiros socorros 
9 - Uma caixa de transporte de madeira com uma 
porta de deslizar, buracos para 
ventilação, mas ao mesmo tempo escura e 
forrada de astrotuf (grama artificial) 
10 - Um quarto menor para tratamento, caso a 
sua coruja fique doente 

Todos os equipamentos ao lado e mais: 
a) Aylmeri jesses 
b) Dois pares de "hunting straps", tiras de couro 
permanentes que devem ser 
amarradas aos jesses e trocadas anualmente 
c) Destorcedores de tamanho adequado 
d) Leash 
e) Uma bolsa de falcoeiro 
d) Isca (lure)- caso você queira treinar a coruja a 
persegui-la ou para ensinar a caçar. 
e) Guizos de tarsos ou de cauda se você for voar a 
coruja longe de casa. 
f) Telemetria (opcional) 

 

REPRODUÇÃO 

A autora fala sobre a reprodução das corujas no seu centro, e como é o processo de 

incubação artificial. É bem detalhado e demonstra como é necessário muito 

conhecimento técnico, equipamentos de boa qualidade e em quantidade adequada, uma 

equipe bem treinada e muita, mas muita paciência. 

ALIMENTAÇÃO 

Mesmo as menores espécies de coruja tem os pés 

poderosos, já que elas pegam o alimento com os pés. A 

maioria das presas é composta por animais bem pequenos, 

mesmo para as grandes corujas. As corujas de igreja 

normalmente se alimentam de pequenos mamíferos como 

ratos. As corujas regurgitam uma pelota todos os dias, 

como as demais aves de rapina diurnas. A diferença é que 

as corujas não digerem bem os ossos, saindo na sua bolota ossos inteiros não 

digeridos, graças ao diferente sistema digestivo que elas possuem, em comparação com 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Kerkuil_Andr%C3%A9.JPG


86 
 

www.diariodefalcoaria.com 

as aves de rapina diurnas. O melhor é sempre alimentar a coruja a noite do que de dia, já 

que são aves de hábito noturno. 

QUANTO ALIMENTAR? 

É a pergunta mais feita à autora, mas também é a mais difícil de responder, já que isso 

depende da espécie, sexo, clima e também o tipo de alimento que você está usando, se 

ela é domesticada para voo ou não, se vai utilizá-la na caça. A alimentação de aves para 

voo é mais crítica do que para as aves de aviário ou para reprodução. Para as aves de 

aviário, a autora propõe uma pequena lista, a seguir coloco apenas para as espécies que 

podemos ter no Brasil. 

Corujas Grandes Eagle Owls 
Corujão orelhudo (Bubo virginianus) 

Corujas médias 
Suindara (Tyto alba). 

 
4 a 5 pintinhos; 
ou 1 rato; 
ou 4 a 5 camundongos; 
ou 1 terço de coelho; 
ou meio porquinho-da-índia; 
ou 1 codorna graúda  

 
2 a 3 pintinhos; 
ou 1 codorna média; 
ou meio rato; 
ou 2 a 3 camundongos; 
ou uma perna traseira de coelho 
(esqueça o porquinho-da-índia com estas corujas) 

 

Nota pessoal: Para os iniciantes é importante deixar claro que não se pode alimentar corujas ou 

qualquer outra ave de rapina com carne que compramos no supermercado. As aves de rapina diurnas 

ou noturnas estão adaptadas a comerem a carne de suas presas, engolindo junto pedaços de ossos e 

penas ou plumas. Se você dá carne moída ou peito de frango ou qualquer outro tipo de carne de 

supermercado para uma ave de rapina sua saúde ficará muito comprometida e isso poderá levar ela a 

óbito. Por isso é necessário muito estudo antes de ter a sua ave de rapina, procurar a ajuda de um 

veterinário especializado em aves e só depois comprar a sua coruja de um criador legalizado. 

ÁGUA PARA AS CORUJAS 

Ainda há muita gente que acredita que aves de rapina não bebem água, mesmo dentro 

do mundo da falcoaria, e isso é totalmente errado. Não é porque estas aves não bebem 

muita água ou porque você não as vê bebendo que elas não precisem de água. É muito 

importante que as corujas tenham a chance de beber água e de se banhar a qualquer 

momento, a não ser que a temperatura esteja muito fria. Trocar a água da banheira de 

sua coruja pelo menos uma vez por dia é o ideal. 

TREINANDO UMA CORUJA 

A maioria das espécies de corujas podem ser treinadas, mas nem todas DEVEM ser 

treinadas. A autora acha errado imprintar e treinar corujas raras ou em extinção já que 

estes exemplares nunca poderão se reproduzir. Quanto menor a espécie mais difícil o 

seu treinamento e maior a chance de morte causada por stress ou por redução 

excessiva do seu peso. 

TREINANDO CORUJAS "SELVAGENS" 
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A autora é completamente contra o treinamento de corujas selvagens criadas pelos pais, 

mesmo com o argumento de que seria o mesmo que treinar as demais aves de rapina 

diurnas. Eles já tentaram no centro treinar corujas selvagens e algumas espécies 

preferem morrer do que responder ao treinamento, enquanto outras espécies continuam 

a ser muito selvagens e nunca se tornam mansas, amigáveis ou relaxadas como as 

corujas criadas na mão (imprintadas). 

Lembrando que as corujas são muito diferentes das aves de rapina diurnas, e por isso 

elas tendem a ser mais gentis para o manuseio quando criadas na mão do que as aves 

diurnas. Porém é importante lembrar que quanto mais mansa a coruja, mais provável é 

que ela seja extremamente barulhenta, o que significa que você poderá ter problemas 

com os vizinhos. Por outro lado, não pense que se uma coruja não for domesticada ela 

será quieta porque ela não será! 

QUAL É A MELHOR CORUJA PARA UM INICIANTE? 

Assim como no caso das aves de rapina diurnas, o melhor é não começar com corujas 

muito pequenas, pelo seu controle de peso ser mais delicado e, portanto mais difícil, 

especialmente quando há que reduzi-lo por conta do treinamento e muitas vezes um erro 

neste caso pode leva-la à óbito. 

 

Ela sempre recomenda corujas de tamanho médio, no Brasil seria o caso da Suindara 

(tyto furcata) ou coruja de igreja. No caso é possível começar com uma coruja grande, 

como a Jacurutu (bubo virginianus), mas elas podem ficar muito agressivas na época 

reprodutiva e podem deixar o seu braço dolorido com o seu peso alto. 

 RECEBENDO A SUA CORUJA 

Ao ir buscar a sua coruja, não se esqueça de perguntar ao criador como a ave estava 

sendo alimentada, deste modo você saberá qual é a comida que ela está mais 

acostumada. Depois que a sua coruja já estiver se alimentando bem, experimente dar a 

ela outros tipos de comida. Você deve saber qual é a comida favorita da sua coruja, no 

caso das corujas da autora são sempre pintinhos de um dia. Esta comida favorita deve 

ser utilizada apenas em momentos críticos, quando a ave não responde ao treinamento, 

como uma forma de resgatá-la, por exemplo, de cima de uma árvore. 

A CHEGADA DA SUA CORUJA EM CASA 

Chegando em casa você deve colocar a sua coruja no seu recinto (ou na nossa realidade 

no poleiro em arco em um quarto fechado). Assim que ela chegar ela estará assustada e 

pode demorar a se alimentar. Você deve alimentar a coruja com o mesmo alimento e da 

mesma forma que ela era alimentada pelo criador (na luva, em uma vasilha ou no lure). A 

autora sugere recolher fezes para uma análise, e caso você perceba algo errado na sua 

coruja deverá leva-la ao veterinário imediatamente. 

O INÍCIO DO TREINAMENTO 

Treinar uma coruja não é diferente de treinar uma ave de rapina diurna. Toda a vez em 

que você entrar no aviário de sua coruja para alimentá-la, você faz um chamado sonoro 
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(apito, por exemplo), este vai ser o mesmo som que vai fazê-la ir até você futuramente. 

Esta é uma maneira da coruja associar você, com o som e com o alimento. 

Depois que a ave já estiver voando tranquilamente dentro do aviário e pousando com 

facilidade, você pode colocar o Aylmeri jesses nela. Você só deve usar as jesses quando 

a coruja já estiver suficientemente desenvolvida, para não machucar suas pernas. Você 

deverá sempre atrelar a coruja na luva, alimentá-la na luva e ir acostumando ela a ser 

manuseada assim, para que ela confie em você. Quando a confiança for maior, você 

poderá levar a coruja na luva para dar uma volta fora do aviário. 

FAZENDO CARINHO NAS CORUJAS 

A autora não recomenda acariciar as corujas, já que para ela apenas o Carcará gosta 

verdadeiramente de afagos. O carinho nas corujas pode prejudicar as suas penas, então 

deverá ser evitado. Porém é importante acostumar a coruja ao toque no bico, garras, asa 

e cauda. 

VÔO AO PUNHO 

Assim que a sua coruja estiver voando bem dentro do aviário e estiver quase totalmente 

crescida, você deve começar a encorajar ela a voar para o seu punho em troca de 

comida dentro do próprio aviário ou recinto fechado. 

 

 PASSO A PASSO: 

 

1 Deixe a coruja num poleiro da altura da cintura e segure a comida longe o suficiente 
para a coruja ter que saltar para o seu punho. Você pode segurar a comida com a sua 
mão sem luva próxima a luva, fazendo movimentos circulares, ou você pode deixar a 
comida na luva e apontar para a luva com a mão sem luva. Lembre-se que neste estágio 
a coruja já deve estar acostumada a comer na sua mão de qualquer maneira. 

2  Toda a vez que você fizer isso, você deve apitar para a coruja associar o barulho ao 
comando, então assim que ela saltar para o seu punho, lhe dê a recompensa e 
gentilmente a bote de volta no poleiro, assim que você a colocar no poleiro, repita o 
procedimento para que a ave se lembre do que acabou de fazer. 

3 Coloque um pedaço de carne no poleiro, assim você consegue dois voos, um 
para a sua mão, o outro para o poleiro. Dê um sinal de mão aberta para que a ave 
comece a reconhecer a mão indo para cima como um sinal de que a comida estará no 
poleiro ou na luva. 

4 Repita os saltos apenas 3 ou 4 vezes no dia e lhe dê muitas recompensas pelos saltos. 

5 Se a coruja começar a ficar desinteressada ou lenta pare o treinamento e continue no 
dia seguinte. Se a coruja não quiser fazer nada, alimente-a com menos comida do que o 
usual e tente no dia seguinte. 

6 Faça este treinamento até a coruja começar a vir de imediato para a sua luva, 
quando isto acontecer você pode começar a aumentar a distância do salto lentamente, 
ainda dentro do próprio aviário. 

7 Você não pode treinar com a ave fora do aviário e botar um fiador em seu bracelete até 
que as suas pernas e ossos estejam fortes o suficiente. 
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MANUSEANDO A SUA CORUJA 

 

Uma vez que a sua coruja estiver forte e crescida o suficiente para ser segurada pelos 

jesses com a luva, você deve começar a carregá-la na luva o quanto puder. Leve-a para 

se familiarizar com as pessoas que ela vai mais encontrar, os outros animais da sua 

casa, o local de treinamento que você irá com ela. Não faça passeios com a sua coruja 

nos horários mais quentes do dia, tente ir antes de 10 da manhã ou depois das 19 horas. 

Escolha um local sem grandes aglomerações de pessoas para evitar estressar a ave ou 

também problemas caso alguém se assuste com a ave ou se machuque ao chegar perto 

dela. Pese a sua coruja todos os dias antes dos treinos para saber em qual peso ela se 

comporta melhor, se você continuar com essa rotina de treino, a sua ave deve progredir 

bastante se você for paciente. 

PESO DE VÔO 

 

O peso das aves muda constantemente. Elas tem o seu peso de vôo e o seu peso de 

quando não estão voando, como aves de zoológico ou quando estão na muda. Uma das 

coisas que afeta o peso das corujas é a temperatura. Em climas quentes elas 

normalmente devem voar com menos peso do que no frio do inverno. Ao passo em que 

a ave for ficando em forma, ela vai ganhar massa muscular e ficar mais pesada, 

obedecendo aos comandos com um peso maior. Quando a ave for ficando mais velha ela 

pode acabar voando bem com um pouco mais de peso ano após ano. Se você introduzir 

a ave a algum lugar novo, ou pessoa nova, você pode acabar tendo que descer o peso 

da mesma para obter bons resultados até que ela se acostume às mudanças. 

 

De vez em quando, brinque com o peso da sua ave: se ela têm voado muito bem por um 

bom tempo, tente aumentar o peso dela até achar o ponto em que ela começa a parar de 

responder tão bem, então você vai saber qual é o peso ideal para aquela ave voar bem 

naquele clima e com aquele condicionamento físico, assim você pode ajustar o peso que 

usará paras as próximas semanas - a menos que é claro, o clima mude ou a ave fique 

ainda mais em musculada. 

 

Você vai começar a treinar a sua coruja dentro do aviário no início, então não precisa se 

preocupar muito em abaixar o peso do animal até que ela esteja bem crescida e 

desenvolvida. Se a ave não quiser o alimento da parte da manhã, não faz mal algum 

esperar até a alimentação do final da tarde para dar comida a ela; mas como ela ainda 

estará precisando de comida para que as suas penas cresçam de maneira saudável, 

então não a deixe sem comida por muito tempo. 

O LOCAL DE VOO 

Uma coisa que você deve se perguntar é: aonde eu vou voar a minha ave? Eu vou voar 

ela diariamente? A autora não aconselha voar a ave em parques públicos. O ideal é em 

um campo aberto, sem grama alta para o fiador não agarrar na vegetação, com 

dimensões de 2m x 30m como que em um retângulo. Você precisa ficar atento à linha do 

fiador a todo momento, a linha deve ficar á frente do poleiro a todo momento, não atrás, 
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e preste atenção na direção do vento para que a linha não agarre em nada. Tenha certeza 

de que você tem a linha em sua mão, caso a ave decida alçar voo e fique presa em uma 

árvore ou até pior, em um fio de alta tensão. 

O PRIMEIRO TREINAMENTO FORA DO AVIÁRIO 

Escolha um dia com tempo bom, sem muito vento para o primeiro treinamento fora do 

aviário. Pegue os pedaços de carne e leve em sua bolsa, leve também a comida favorita 

da sua coruja caso ela não queira se mexer. No caso das corujas da autora a comida 

favorita é sempre pintinhos de um dia.  As primeiras sessões de treinamento deverão ser 

no seu quintal. É  necessário abaixar o peso da coruja em relação ao peso em que ela 

tinha dentro do aviário. 

 

Primeiramente, ponha o poleiro de treinamento (a autora usa um poleiro em formato de A 

com dimensões de 76 x 50cm) no quintal, o mais longe possível do aviário, pois muitas 

aves ficam dispersas quando fora do seu local usual e vão tentar voltar para o mesmo. 

Ela usa normalmente 3 metros de fiador no início dos treinamentos, amarrando o fio ao 

poleiro temporariamente. Ao longo do tempo você deve dar mais linha, dia após dia. 

PASSO A PASSO 

 

1 Pegue a ave no aviário e coloque o seu equipamento: jesses, destorcedor e leash. 

2 Pese a sua ave (lembrando de que você deve pesá-la sempre da mesma forma, 
com os mesmos equipamentos para não dar alterações). 

3 Ponha o fiador no destorcedor diretamente, e o amarre com um nó de falcoeiro. 
Não remova a leash até o fiador estar preso. Depois disso guarde a leash na bolsa. 

4 Coloque a ave no poleiro e chame-a como de costume. Aponte para o punho, 
apitando e encorajando a ave. Se ela saltar ate 1 metro você está indo vem. Chame 
a sua ave sempre a favor do vento. 

5 Não repita o treinamento muitas vezes, senão ela vai perder o interesse e aprender 
a ficar cada vez mais lenta. 

6 Se ela não vier mesmo depois de 5 minutos pegue a coruja e leve ela de volta ao 
recinto, tire todo o seu equipamento, deixe ela sem comer até o dia seguinte e 
tente novamente.  Abaixar o peso lentamente demais só deixa a coruja agressiva, 
então é melhor reduzir o peso de uma vez do que deixa-la com fome prolongada 
por meses. 

 OS PRIMEIROS VÔOS DA SUA AVE 

Uma vez que a sua ave estiver vindo rapidamente ao punho no seu quintal, você 

pode passar para a fase do treinamento em que a ave terá que voar em um campo maior. 

 

 

1 Bote a sua ave na caixa de transporte dela e a leve junto com o poleiro no carro. b 

2 Pegue tudo o que você precisa, pese e bote as jesses na coruja antes de sair. 

3 Quando você chegar no local, amarre o fiador no destorcedor com um nó de 
falcoeiro e remova a leash. 

4 Ponha a ave no poleiro e como você está em um local novo para a ave, 
comece 
do básico. Solicite a ave que pule uma distância curta ao punho e 
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gradualmente aumente a distância por duas vezes o comprimento do último 
salto. 

5 Não peça que ave vá ao seu punho muitas vezes, pois a cada vez que você 
faz 
isso, ela perde o apetite. Deve-se chamar as corujas 3 ou 4 vezes por dia no 
início do treinamento e ir aumentando para até mais de 6 vezes ao longo do 
tempo. 

6 Mova o poleiro pelo campo para que a sua coruja possa ver vistas diferentes, 
se 
puder até mude de campo de vez em quando. Mas se lembre que nunca deve-
se voar uma ave perto de estradas, animais que possam assustá-la e outras 
coisas que possam representar perigo. Tente colocar a sua coruja em um 
galho mais baixo de uma árvore e fazê-la voar de lá ao invés de no poleiro. 

7 Não se esqueça de que a ave precisa ver o pedaço de comida sendo posto 
aonde 
quer que você queira que ela pouse, então para chamar a sua atenção, apite 
ou faça um sinal com a mão antes de botar a comida no poleiro. Depois de 
algum tempo, ela vai começar a confiar mais nos seus sinais e não precisará 
ver a comida, mas no início é sempre bom mostrar o alimento. 

 

De agora em diante você deve pesar a sua ave todos os dias antes de ir voá-las. Tente 

não perder nenhum dia de treino neste estágio, pois é nesta época em que a coruja vai 

progredir mais. No caso de você não poder voar a sua ave neste período, não entre em 

pânico. Use estes dias para descobrir a quais comidas a sua ave responde melhor, qual 

é o peso em que ela responde melhor, e qual é a quantidade de comida necessária para 

manter a ave naquele peso (metabolismo). Você deve anotar isto tudo como que num 

diário para buscar referências no futuro. 

Quanto mais coisas você puder mostrar à sua coruja nas três primeiras semanas 

de treinamento pra valer, melhor. Mas sempre haverá aquela ocasião em que uma moto 

vai passar fazendo barulho, ou qualquer coisa do gênero acontecerá e você vai ter que 

aprender a se virar com estes contratempos. 

VOANDO A SUA CORUJA LIVRE 

 

 

 

Uma vez que a coruja estiver voando imediatamente ao 

punho, do poleiro, de árvores e quando você estiver 

confortável com isto, é a hora de tirar o fiador. Faça tudo 

exatamente igual, mas tire todos os equipamentos, menos 

as tiras de couro (aylmeri jesses) e o guizo. Se puder leve 

alguém com você, caso algo ruim aconteça, mas antes tenha certeza de que a sua coruja 

está  acostumada com mais pessoas no campo de treino além de você. Se pintinhos são 

a comida favorita dela, leve alguns para o caso de uma emergência. 

LURE 

Agora é só continuar voando a coruja livre e comece a usar o Lure, que pode ser um 

com pele de coelho. Amarre um pedaço de carne no lure e deixe a coruja se alimentar 

nele. Com o tempo a coruja seguirá o lure. Este seria o inicio do treinamento e caça, mas 

a autora não dá muito detalhes sobre isso neste livro.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Barn_Owl_Tyto_alba_Carrizo_2.jpg
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EQUIPAMENTOS - TELEMETRIA POR GPS DA MARSHALL 

SISTEMA DE TELEMETRIA POR GPS DA MARSHALL: 

UM NOVO PASSO NA EVOLUÇÃO DA FALCOARIA 

 

 Durante o 3 º Encontro Internacional de Falcoaria e 1ª Reunião 

Latino americana da IAF, a empresa de 

telemetria Marshall demonstrou o seu novo modelo de telemetria 

por GPS com software para Ipad. Eu fiquei ao lado do 

representante da Marshall, ajudando a traduzir para o português e 

espanhol o que ele dizia às pessoas que estavam perto, e ainda tive 

a oportunidade de ficar com o i-pad por um tempo e acompanhar o 

voo das aves pela tela. O transmissor foi colocado em um peregrino 

e em uma águia chilena, e foi possível acompanhar o voo das aves 

pelo software que faz parte do GPS, e que é baixado gratuitamente 

pela loja da apple (apple store). 

Como sou pós-graduada em tecnologia fiquei muito interessada nas 

funcionalidades deste software e posso dizer com segurança que 

ele é incrível. É possível ver no mapa todo o caminho que a ave 

percorre, acompanhando segundo a segundo o seu trajeto que vai formando um traço azul no 

mapa, e enquanto isso observar a sua velocidade, altitude, entre outros dados, tanto do trajeto 

completo até o momento quando naquele instante. Quando o peregrino iniciou a sua descida 

imediatamente meus olhos se voltaram à tela e foi incrível ver a velocidade que ele atingiu (por 

volta dos 200 km/h). 

Ao terminar o voo assim que o representante 

da Marshall percebeu que a ave tinha pousado ele 

salvou o voo em um arquivo e então é possível dar 

um replay e rever todo o trajeto em velocidade normal 

ou acelerado. Ainda é possível exportar para outros 

programas como o Google Earth e Excel, compartilhar 

por e-mail, enfim, são inúmeras funcionalidades que 

elevam à falcoaria a um novo patamar. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Z28pHZkJthU/VdxYkiC_FxI/AAAAAAAAZiA/xWUfKv3Wy8M/s1600/20150807_175141.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-UHDRrKuFwaU/VdxYkmKccGI/AAAAAAAAZiE/JVXo7lR5N0A/s1600/20150807_175204.jpg
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Utilizar o programa é muito fácil, difícil é desgrudar os olhos da tela, já que você fica 

deslumbrado em poder acompanhar a ave com tantas informações preciosas que permitirão 

uma análise detalhada do seu desempenho. Seja para a utilização do falcoeiro com sua ave, 

nos trabalhos de controle de fauna ou em projetos de pesquisa, esta nova ferramenta não 

apenas facilita a localização da ave como dá mais segurança ao falcoeiro para até mesmo 

permitir voos mais longos, sem tanto medo de perdê-la. 

A campanha de divulgação deste sistema de 

telemetria por GPS homenageia a nós, mulheres 

falcoeiras, nos mostrando no final da evolução da 

espécie e da telemetria. Agradecemos 

à Marshallpelo reconhecimento do papel que as 

mulheres têm desempenhado na Falcoaria, e 

pela constatação de que cada vez mais 

estaremos presentes no campo voando nossas 

aves, e com certeza utilizando esta ferramenta 

para termos mais segurança e tranquilidade! 

ALGUMAS PERGUNTAS FEITAS POR MIM AO REPRESENTANTE DA MARSHALL, RESPONDENDO 

ÀS DÚVIDAS DE VÁRIOS FALCOEIROS PRESENTES NA DEMONSTRAÇÃO: 

     1)       O aparelho já está disponível para venda? 
Ainda não, mas em poucos meses ele poderá ser comprado. 
 
      2)       A Marshall tem a intenção de disponibilizar uma bateria com maior duração? 
Já estamos trabalhando em baterias com uma duração maior, em breve daremos mais notícias sobre 
isso. 
 
      3)       Vocês já consideraram o uso de bateria solar no transmissor? 
É uma possibilidade, porém não estamos trabalhando nisso no momento. 
 
     4)       Uma bateria recarregável poderá ser lançada? 
A bateria do aparelho é recarregável, porém a do transmissor não é porque a cada recarga ela perderia 
um pouco da sua capacidade de armazenamento e, portanto seria impossível determinar quanto tempo 
a bateria duraria, e por isso não utilizamos baterias recarregáveis nos transmissores. 
 
      5)       O software é disponível apenas para IPAD? 
Por enquanto ele esta disponível apenas para IPAD, mas em breve será lançado também para o 
sistema Android. 
 
     6)       O software funciona no Iphone? 
Sim, a partir do Iphone 5S ele já é compatível, porém não é recomendável o seu uso no Iphoneporque 
pelo tamanho reduzido da tela não será possível acompanhar bem o trajeto da ave. 
 
    7)       É possível usar este equipamento em outros animais, para projetos de pesquisa na área de 
reintrodução de fauna? 
Sim, alterando o intervalo da localização a bateria do modelo atual do transmissor pode durar muito 
mais tempo e, portanto o transmissor pode ser utilizado para rastrear um animal solto em reintrodução. 
 
      8)       É possível ver o trajeto da ave em 3D? 
 
No futuro será possível pelo software ter acesso às imagens em 3D, por enquanto você pode exportar o 
arquivo salvo para o Google Earth e assim ver o arquivo em 3D.  
  

http://4.bp.blogspot.com/-6SVRIRSHFyo/VdxY7XTtyEI/AAAAAAAAZiQ/G9fAAgh8ono/s1600/marshall.jpg
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