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Gralha-de-bico-vermelho. Adulto (06-I). 

GRALHA-DE-BICO-VERMELHO (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) 

IDENTIFICAÇÃO 
36-42 cm. Plumagem negra brilhante uniforme; 
bico encurvado; bico e patas de cor vermelha. 

ESPECIES SIMILARES 
De entre as aves de cor negra é a única que 
possui bico e patas de cor vermelha. 

SEXO 
Não há diferenças quanto à plumagem. O 
tamanho pode ajudar a identificar o sexo na 
maioria dos exemplares. O macho possui o 
tarso na ordem dos 55,7 mm e o tamanho da 
asa > 288 mm. A fêmea é mais pequena, com 
longitude da asa < 288 mm e tarso na ordem 
dos 51,5 mm. O tamanho do bico pode ajudar 
nalgumas ocasiões (ponta-crânio: macho > 65 
mm, fêmea < 50 mm), embora a sobreposição 
seja muito grande. 

IDADE 
Podem identificar-se 3 classes etárias:  

Juvenil com plumagem nova; patas alaranjadas; 
bico amarelado ou alaranjado; íris escura.  

1º Ano Outono/2º Ano Primavera com 
contraste entre as penas corporais (e pequenas 
coberturas estão trocadas) brilhantes e as 
juvenis das asas e cauda sem brilho; penas de 
voo e cauda desgastadas.  

Adulto com plumagem negra brilhante 
uniforme e pouco desgastada; íris avermelhada.  

MUDA 
Muda pós-nupcial completa, que termina 
normalmente em inícios de Novembro. A muda 
pós-juvenil é parcial e inclui unicamente as 
penas do corpo e frequentemente as pequenas 
coberturas das asas, que normalmente termina 
em Outubro. 
 

 

Gralha-de-bico-vermelho. Extensão da muda 
pós-juvenil 

 

FENOLOGIA 
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ESTATUTO EM PORTUGAL 
É uma espécie essencialmente sedentária, 
estando presente em algumas zonas de falésias 
costeiras, em zonas montanhosas rochosas e 
vales fluviais escarpados. 
 

 
Gralha-de-bico-vermelho. 2º ano (06-I) 

 

Todos os exemplares 
Alguns exemplares 
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Gralha-de-bico-vermelho. Juvenil (18-VI) 

 

 

 
Gralha-de-bico-vermelho. Longitude e cor do 
bico: em cima macho adulto (06-I); centro 
fêmea adulta (06-I); em baixo juvenil (18-VI) 

 

 

 

  

 
 

 

 

Gralha-de-bico-vermelho. 
Cor da íris: em cima à
esquerda adulto (28-V); 
em cima à direita 2º ano 
(18-II); esquerda juvenil 
(22-V)  

Gralha-de-bico-vermelho. 
Desgaste da cauda: em 
cima esquerda adulto (18-
II); em cima direita 2º ano 
(06-I); esquerda juvenil 
(18-VI)  

Gralha-de-bico-vermelho. 
Imagem do dorso: em 
cima esquerda adulto (06-
I); em cima direita 2º ano 
(06-I); esquerda juvenil 
(18-VI)  
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Gralha-de-bico-vermelho. Cor das patas: 
esquerda adulto (06-I); direita juvenil (18-II) 

 
Gralha-de-bico-vermelho. Adulto: imagem da 
alula (18-II) 

 
Gralha-de-bico-vermelho. 2º ano: imagem da 
alula (18-II). 

 

 

 

 

 
Gralha-de-bico-vermelho. Juvenil: imagem da 
alula (18-II). 

 
Gralha-de-bico-vermelho. Adulto: imagem da 
asa (18-II). 

 
Gralha-de-bico-vermelho. 2º ano: imagem da 
asa (18-II). 

 
Gralha-de-bico-vermelho. Juvenil: imagem da 
asa (18-II). 


