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CEGONHA-PRETA
A cegonha-preta tem as asas, o pescoço, a cabeça e o dorso pretos com deslumbrantes reflexos verdes  

e a barriga branca. Tal como a cegonha branca, o seu bico é vermelho, contrastando bastante com a plumagem.  
Em Portugal a população é estimada entre 90 e 140 casais, razão pela qual é uma espécie ameaçada.

A alimentação é baseada em animais aquáticos, sobretudo rãs, 
sapos, tritões e insetos aquáticos, mas também crustáceos e 
pequenos peixes, que as cegonhas apanham com o bico enquanto 
percorrem um rio, uma ribeira ou um charco.

Alimentação

Curiosidades
Quando as cegonhas-pretas nascem têm as penas totalmente brancas! Por outro lado, o bico é amarelo e as 
patas são cor-de-rosa. À medida que crescem, a plumagem, as patas e o bico vão-se transformando em tons 
cinza. Só mais tarde, já ao final de algumas semanas de vida, é que as cegonhas adquirem a tonalidade preta 
bem lustrosa.

Vida no Charco

 
A cegonha-preta 

normalmente vive sozinha 
ou em casal, mas pode ser vista 
em pequenos bandos sobretudo 
no final do verão, quando alguns 

indivíduos se concentram e migram 
para África. O ninho, que pode

ter entre 1 a 5 metros de diâmetro, 
é feito pelo macho e pela fêmea 

do casal, e pode ser o mesmo 
ao longo de anos.

Ciconia nigra
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A construção de grandes projetos, como as barragens, ou 
as atividades humanas como a agricultura ou a silvicultura 
intensiva, podem destruir os habitats onde a cegonha-preta se 
alimenta e nidifica. A presença humana perto dos ninhos, mesmo 
que seja motivada por atividades turísticas ou desportivas, pode 
afastar as aves do ninho e levar ao insucesso da reprodução. 

Ameaças

Habitat

Em Portugal, a cegonha-preta 
prefere locais tranquilos 
próximos de rios, ribeiras, 
albufeiras ou charcos, como 
alguns sítios escondidos dos 
rios Douro, Tejo e Guadiana. 
Os seus ninhos são feitos nas 
rochas das escarpas dos rios, 
ou em árvores grandes, como 
pinheiros ou sobreiros.


