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Nome comum e científico
Nome comum da espécie: rouxinol-comum.
Nome científico da espécie: LUSCINIA megarhynchos.
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Cores da plumagem: É uma ave que possui uma plumagem em tons de castanho e a sua
cauda é castanho-avermelhado.



Cores da pata e bico: A pata e o bico é castanho. As patas são longas e robustas e o bico é fino.



Forma de bico: A sua forma de bico é fino.



Diferenças entre machos, fêmeas e/ou juvenis


Machos: a plumagem é acastanhada e medem entre 16 a 17 centímetros.



Fêmeas: é ligeiramente mais pequena que o macho, mas tem poucas diferenças.



Juvenis: são mais claros e apresentam um irado na parte inferior.

Habitat
Os rouxinóis são vistos na maior parte do país, podendo ser observados em
locais com vegetação mais densa, como por exemplo florestas e matas,
preferindo ambientes húmidos como rios e ribeiras. Esta espécie
raramente é vista, pois gosta muito de se esconder.
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Alimentação e reprodução
Alimentação
O rouxinol é insectívoro, alimentando-se de insetos e minhocas que encontra
pelo chão.

Reprodução
Esta espécie, na época de reprodução, constroi um ninho elaborado com
folhas e ervas. O ninho fica bem escondido, normalmente ao nível de um
arbusto. O macho não gosta que invadam o seu território e durante esta
época canta durante o dia e a noite.

Costumam pôr cerca de quatro a cinco ovos esverdeados, que são incubados
pela fêmea e pelo macho. A nidificação demora cerca de 10 a 12 dias.

Estatuto de conservação ou
abundância de Portugal
O estatuto de conservação desta espécie em Portugal é pouco
preocupante.
O rouxinol existe em todo o país, mas não de forma uniforme. Podemos
observar esta espécie com mais abundância no litoral interior centro, litoral
sul e no Algarve, sendo menos visível no litoral norte e centro.
Gosta de ficar pouco visível e esconde-se entre a vegetação.
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