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Melro-d'água. Adulto (08-I). 

MELRO-D’ÁGUA (Cinclus cinclus) 

IDENTIFICAÇÃO 
16-19 cm. Adulto com plumagem parda escura e 
cabeça e parte anterior do dorso de cor 
castanha; garganta e peito de cor branca. Juvenil 
cinzento. 

ESPECIES SIMILARES 
Não existe confusão possível com nenhuma 
outra espécie 

SEXO 
Sexos iguais relativamente à plumagem. O 
tamanho permite identificar o sexo da maioria 
dos exemplares: macho com asa > 94 mm; 
fêmea com asa < 89 mm. 

IDADE 
Podem identificar-se 3 classes etárias:  

Juvenil de cor cinzenta com rebordo escuro. 

1º Ano Outono / 2º Ano Primavera com as 
penas da parte inferior do peito e abdómen de 
cor branca na ponta; penas da asa não mudadas 
com rebordo de cor branca; íris cinzento-oliva. 

Adulto com penas da parte inferior do peito e 
abdómen sem branco na ponta; todas as penas 
da asa escuras, sem rebordo de cor branca; íris 
avermelhada. 

 

Melro-d’água. Extensão da muda pós-juvenil 

MUDA 
Muda pós-nupcial completa, estando terminada 
a partir dos finais de Agosto. A muda pós-juvenil 
é parcial incluindo as pequenas e médias 
coberturas e, nalguns exemplares, um número 
variável das grandes coberturas mais internas, 
cuja muda tende a terminar mais tarde que a 
dos adultos, em Setembro-Outubro. 

FENOLOGIA 
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ESTATUTO EM PORTUGAL 
Espécie sedentária presente nos troços altos dos 
rios das montanhas do Norte e Centro. 
 

 

Melro –d’água. 1º ano (27-XII). 

 

Todos os exemplares 
Alguns exemplares 
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Melro-d'água. Juvenil (08-VII) 

 

 

 

 

 

 
Melro-d’água. Imagem do peito: esquerda 
adulto (27-XII): direita juvenil (08-VII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melro-d’água. Desgaste das primárias no 
Inverno: esquerda adulto (27-XII); direita 1º ano 
(27-XII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melro-d’água. 
Imagem da 
cabeça e da cor 
da íris: em cima 
adulto (08-VII); 
em baixo juvenil 
(08-VII). 

Melro-d’água. 
Imagem do dorso: 
em cima à esquerda 
adulto (27-XII); em 
cima à direita 1º ano 
(27-XII); esquerda 
juvenil (08-VII). 
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Melro-d'água. Muda pós-nupcial. Asa de adulto 
(27-XII). 

 
Melro-d'água. Muda pós-juvenil. Asa de 1º ano 
(27-XII). 

 
Melro-d'água. Asa de juvenil (08-VII). 


