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Nome comum: Verdilhão-comum 

Nome científico: Chloris chloris 

 
Características morfológicas 

O verdilhão-comum é uma ave robusta e rechonchuda que normalmente mede entre 14 a 15 
centímetros. Os machos têm penas esverdeadas por todo o corpo, à exceção da cauda e das 
asas que apresentam tons mais amarelos, pretos e cinzentos. A cauda, em tons de amarelo, é 
bifurcada. O bico é curto, consistente, esbranquiçado e tem a forma de cone. As patas são 
rosadas. As fêmeas e os juvenis apresentam uma plumagem com cores mais esbatidas, em 
tons de castanho.  
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Habitat  

O verdilhão-comum é abundante em todo o território nacional, e 
encontra-se também na Europa, Ásia Ocidental e África Setentrional. 
Esta espécie foi introduzida na Austrália, Nova Zelândia e Uruguai. 
Esta ave convive bem com a presença humana e costuma frequentar 
parques, jardins, florestas e campos agrícolas em busca de alimento.  
 



Alimentação 
O verdilhão-comum é uma ave omnívora, a sua alimentação 
é à base de frutos, grãos, sementes e insetos. As sementes 
de girassol são o seu alimento favorito. No período de 
reprodução tem o hábito de apanhar pequenos 
invertebrados para dar às suas crias. 
 
Reprodução 

A época de reprodução do verdilhão ocorre entre abril e 
agosto. A fêmea constrói o ninho num arbusto ou árvore pequena e nele põe entre 4 e 6 ovos. A 
incubação dura entre 3 e 14 dias e é feita pela fêmea que é alimentada pelo macho. As crias que 
permanecem no ninho durante cerca de 20 dias, sendo alimentadas pelos pais, nascem com uma 
penugem acinzentada e comprida, que mais tarde cai para dar lugar às penas definitivas.  

 
Estatuto de conservação ou abundância em Portugal 

O estatuto de conservação desta espécie é pouco 
preocupante em Portugal, pois o verdilhão-comum encontra-
se distribuído de norte a sul do país. Esta espécie pode ser 
avistada durante todo o ano, embora haja bandos de maior 
dimensão durante o inverno, sobretudo nas áreas agrícolas.  
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