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Descrição fenológica:

O Merganso cabeçudo é o merganso mais pequeno do Norte da América, com cerca de 40 a 49cm de

comprimento e com um peso médio entre os 540 e os 680gr. Esta ave possui um bico longo, estreito e

serrilhado.

No que respeita à plumagem é uma ave de fácil identificação, pois apresenta uma plumagem em tons

castanho-acinzentado, com uma mancha branca sobre o peito inferior e barriga. As fêmeas desta espécie

apresentam uma crista castanho-avermelhada, enquanto os machos apresentam uma plumagem mais

escura e de cores mais defendidas, tendo estes cabeça preta com uma crista branca, em forma de leque. Os

machos têm olhos amarelos brilhantes enquanto as fêmeas tem olhos acastanhados. Os juvenis desta

espécie são muito semelhantes às fêmeas em termos de plumagem.

Ilustração @ David Allen Sibley

Merganso cabeçudo

Lophodytes cucullatus (Linnaeus, 1758)

Distribuição

O Merganso cabeçudo distribui-se por toda a América do

Norte, trata-se de uma ave migratória de média distância.

Muitas destas aves movem-se para sul e sudoeste no

Inverno, no entanto outras migram para Norte para passar

o inverno na região dos grandes lagos e no sul do Canadá.

Esta espécie concentra-se normalmente em zonas

florestais junto a lagos.
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Habitat

A espécie Lophodytes cucullatus nidifica em zonas húmidas florestadas, preferindo pequenos corpos de

água, lagos ou estuários onde há vegetação aquática emergente, no entanto, existem registos de nidificação

desta espécie em locais não florestados e a nidificar em ninhos artificiais. Esta ave prefere água doce, no

entanto também observada em água salobra.

Conservação

No século passado a conservação do merganso cabeçudo incidia mais sobre o excesso de caça sobre esta

espécie, atualmente são várias as preocupações no que concerne à sua conservação, nomeadamente a

conservação do seu habitat, pois a desflorestação e as práticas de agrícolas, tem alterado e diminuído o

habitat desta ave.

Atualmente, o Merganso cabeçudo é muito comum na América e as suas populações estão estáveis e

possivelmente aumentaram entre 1966 e 2015, de acordo com o “North American Breeding Bird Survey”.
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