
O nome científico desta gaivota (“ridibundus”) significa “gaivota a rir”, uma
referência aos barulhos que frequentemente faz. Em Português, chama-se a esta
espécie “Guincho” também como referência aos seus hábitos ruidosos.
O Guincho pode praticar parasitismo de nidificação intraespecífica – ou seja, pode
colocar os seus ovos em ninhos de outras aves da sua espécie, para reduzir o esforço
de alimentação das crias.
The scientific name of this gull (“ridibundus”) means “laughing gull”, a reference to
the noises that frequently it makes.
This gull may perform conspecific brood parasitism – that is, it may place its eggs in
the nests of other species of other birds of the same species, to reduce breeding
efforts.

Curiosidades / Fun facts

Gaivota de pequena dimensão. O adulto, em plumagem estival ostenta um capuz cor-
de-chocolate, curto atrás. O bico é vermelho, mas no Verão é quase preto. No
Inverno, o capuz reduz-se a uma pinta por detrás do olho.
Small-sized gull. The adult, in summer plumage, displays a short chocolate-colored-
cap. The bill is red but in the Summer is nearly black. In Winter, the cap is reduced to a
dot behind the eye.

Descrição / Description

Guincho-comum
Black-headed Gull
(Chroicocephalus ridibundus)

~35 cm
Pode-se ver todo o ano

May be seen all year round



Esta gaivota é das invernantes mais comuns em Portugal, ocorrendo ao longo de
toda a faixa litoral. Tem preferência por áreas estuarinas e lagunares,
frequentando sobretudo zonas de sedimentos intermareais, salinas e aquaculturas.
This is one the most typical wintering gull in Portugal, occurring along the entire
coastline. It prefers estuaries and lagoons, mostly being found in intertidal
sedimentation areas, salt marshes and fish farms.

Ecologia / Ecology

Visitante
Visiting bird

Fenologia / Phenology

Pouco Preocupante (LC)
Least Concern (LC)

Estado de conservação / Conservation status

Textos adaptados da Plataforma Biodiversidade a seus pés  (http://almargem.org/biodiv/)
Texts adapted from the “Biodiversidade a seus pés” plataform (http://almargem.org/biodiv/)


