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CRÓNICAS DO MEU JARDIM
Chapins, chapins e... chapins

Pequenos seres alados de 
plumagem colorida, irrequietos 
e em constante vocalização, 
os chapins são, talvez, os mais 
icónicos passeriformes da 
nossa avifauna florestal. Esta 
constatação, que resulta da 
sua abundância e observação 
frequente, quer em bosques, quer 
em parques e jardins, deve-se, 
igualmente, ao facto de, embora 
discretos, serem aves pouco 
dadas à timidez e aceitarem, de 
bom grado, uma mãozinha dos 
seus vizinhos humanos. Por isso, 
se aprecia a presença destes 
pequenos seres alados, ou se 
tem neles companhia de eleição 
nas mornas tardes primaveris, 
nada como tentar atrai-los ao seu 
jardim com promessas de mesa 
e roupa lavada. Vai ver que valerá 
a pena!
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Questões de família: Aegithalidae ou Paridae?
Embora a maioria dos meus caros leitores não tenha disso cons-

ciência, os 96 km2 do concelho de Lousada, incluindo os luxu-

riantes 2500 m2 do meu jardim, albergam dezenas de espécies de 

aves de fenologia diversa, muitas das quais raras e protegidas por 

legislação nacional e internacional. Entre este imenso grupo de 

seres alados, destacam-se cinco pequenas e ubíquas preciosida-

des que, Linnaeus, o pai da taxonomia moderna, repartiu por dois 

géneros: Parus e Aegithalos, duas expressões diferentes (latina e 

grega, respetivamente) que significam o mesmo, isto é: chapim 

ou ave pequena. Todavia, graças à genética, a ciência taxonómica 

acabou por determinar, em anos mais recentes, a revisão destas 

nomenclaturas do século XVIII, atribuindo géneros distintos a 

todas as cinco espécies de chapins (as tais preciosidades) que ocor-

rem nas terras de Lousada: o chapim-real, Parus major; o chapim-

-azul, Cyanistes caeruleus; o chapim-carvoeiro, Periparus ater, o 

chapim-de-poupa, Lophophanes cristatus e ainda o inconfundí-

vel chapim-rabilongo Aegithalos caudatus. Taxonomias à parte, 

tanto quanto a ornitologia foi percebendo, parecem não sobrar 

questiúnculas shakespearianas entre estas duas famílias. E quer 

os Paridae, quer o Aegithalidae parecem alegremente alheios aos 

espartilhos das nomenclaturas científicas, repartindo, não raras 

vezes, os mesmos habitats, como acontece amiúde no meu exclu-

sivo e luxuoso eco-resort para passeriformes (leia-se: jardim cá de 

casa). Ainda assim, dizem as más-línguas do mundo da chapinza-

FIGURA 1 O chapim-
preto (Periparus 
ater) é uma espécie 
facilmente observada 
em qualquer parque 
ou jardim florestado.

da que o único representante da família Aegithalidae no território 

português, o chapim-rabilongo, por pirraça, gosta de exibir a cau-

da avantajada, numa provocação silenciosa do tipo, vês, a minha 

é maior que a tua! Tudo isto culpa, claro, de Linnaeus que decidiu 

rotular a espécie de caudatus (que significa provido de cauda... e 

que cauda!), acicatando, dessa forma, algumas sensibilidades ala-

das. Enfim, coisas de chapins...

FIGURA 2 O chapim-rabilongo (Aegithalos caudatus) é inconfundível 
graças à sua longa cauda e à plumagem com tons rosados.

Será um chapim?
No essencial, os chapins são pequenas aves florestais insetívoras 

(embora também se alimentem de sementes e frutos, sobretudo 

durante o outono e o inverno), ativas e acrobáticas, relativamente 

rechonchudas e com bico curto, mais facilmente escutadas que 

observadas. Para além disso, algumas destas espécies ostentam 

plumagens vistosas e atraentes como acontece com o chapim-

-real, o «maior dos chapins»1, que apresenta a parte inferior ama-

rela com barra central negra e cabeça preta com reflexos azulados 
1A designação científica da espécie é Parus major, que significa, literalmente, 
o maior chapim, do latim parus=chapim e major=o maior. Para os naturalistas 
mais curiosos acerca do significado da nomenclatura científica das várias es-
pécies de chapins e demais aves poderão consultar a obra Birds - Their scien-
tific names explained (Vol. I e II), da autoria de John Booth e Richard Morris.
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2O termo latino ater=preto ou escuro, que compõe a designação científica da 
espécie (Periparus ater), é uma alusão à coroa preta da cabeça da ave que, 
ao contrário do chapim-real, tem uma ampla mancha branca sobre a nuca.

e faces brancas. O mesmo se passa com o chapim-azul que deve o 

seu nome à tonalidade azulada da coroa e das suas asas. Aliás, o 

seu nome científico Cyanistes caeruleus evidencia, precisamente, 

esta singularidade, já que o termo latino caeruleus, que designa 

a cor azurite, um pigmento natural obtido a partir do carbonato 

de cobre, é semelhante àquela exibida pelas penas desta ave que, 

quando em voo rápido, se assemelham a um clarão azul. 

Mais discreto em termos de plumagem, o chapim-carvoeiro, 

também conhecido por chapim-preto2 ostenta, de entre todos os 

chapins, o galardão de «chapim mais pequeno», com apenas 10-11 

cm de comprimento e 8-10 g de peso. Inconfundível, o chapim-de-

-poupa (cristatus = crista ou poupa) é o parente rebelde da família, 

um discípulo da cultura punk-bird, claramente desalinhado com 

as normas sociais da comunidade chapim: fashion irreverente (ve-

ja-se a crista triangular e pontiaguda sempre empinada), linguajar 

emproado (zi-zi-züt burrurre zi-zi-züt burrurre zi-zi-züt burrurre... 

e por aí adiante) para além de um comportamento que qualquer 

chapim consideraria, no mínimo petulante (leia-se, o quê? o jar-

dim do Steinwender? credo, nem pensar, eu cá é só matas e bosques 

de resinosas, nada de gardens fatelas nas traseiras de uma qualquer 

maison!).

O último dos chapins (o tal da cauda) também é inquilino habi-

tual no meu jardim (sim, esse fatelas atrás da maison). À primeira 

vista, o chapim-rabilongo assemelha-se a uma pequena bola de 

FIGURA 3 Sendo 
a maior das cinco 
espécies de chapins 
que ocorrem em 
Lousada, o chapim-
real (Parus major) 
é, também, a mais 
comum (© Rui Nunes).

FIGURA 4 A colocação de caixas-ninho é uma das formas de atrair o 
chapim-azul (Cyanistes caeruleus) ao seu jardim.

FIGURA 5
O chapim-de-poupa 

(Lophophanes cristatus) 
é o mais raro dos 

chapins que podemos 
encontrar na região de 

Lousada (© Pixabay).

algodão com cau-

da comprida. Mais 

de perto, porém, 

percebe-se que 

esta pequena e in-

vulgar ave roliça, 

parente relativa-

mente próximo 

dos verdadeiros 

chapins, que se 

desloca sempre em 

grupos familiares 

e em movimentos 
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frenéticos, nada tem de vulgar ou plebeia. Na verdade, há nela 

um je ne sais quoi que tanto pode dever-se ao contorno eyeliner 

escarlate dos olhos tipo grão de pimenta, como ao curtíssimo bico 

ou, ainda, ao tom rosado e à elegância da sua plumagem. Creio, até, 

divisar nela uma certa postura de elegância e aristocracia de cada 

vez que se pendura de cabeça para baixo nos ramos mais finos do 

velho carvalho cá de casa à procura de suculentos artrópodes que 

devora sem decoro. Talvez por isso, sua majestade El Jardineiro 

D. Steinwender I tenha decidido agraciá-lo, agora e para sempre, 

com o título nobiliárquico de Sir Chapim da Ordem do Velho Car-

valho... para gáudio de Lady Rabilonga cujo entusiasmo, escassas 

semanas volvidas, resultou numa nova ninhada de pequenos e 

agitados rabilongos. É caso para dizer: srih... srih... zerrrr...pt (leia-

-se, bom... o que se quiser). FIGURA 6 Frequentemente observado em grupos familiares, o chapim-
rabilongo tem por hábito empoleirar-se na extremidade dos ramos, por 
vezes de cabeça para baixo.

Um jardim com chapins
Qualquer jardineiro brioso tem orgulho na fauna do seu jar-

dim. E quanto mais bichos por lá pululam, mais orgulhoso o 

jardineiro cuidador se sente. Para que um jardim possa ter cha-

pins terá, forçosamente, que cumprir dois requisitos: comida 

com fartura e abrigos adequados para criar as proles.

Comecemos pela comida. Apesar dos chapins serem espé-

cies insetívoras, durante os meses mais frios não hesitam em 

incluir na sua dieta sementes e frutos, razão pela qual se tor-

naram frequentadores assíduos e muitas vezes pioneiros dos 

comedouros diligentemente postos à sua disposição por al-

guns vizinhos do género Homo. Embora a escolha do tipo de 

comedouro seja importante (podem ser cilíndricos, quadrados 

ou simplesmente em forma de tabuleiro suspenso, comprados 

ou construídos em casa com rede, plástico ou madeira), é o tipo 

de comida ali colocada que vai determinar, verdadeiramen-

te, a presença, ou não, de chapins no seu jardim. Na verdade, 

nem todas as espécies de chapins se abeiram de comedouros. 

Mas se o nosso bom rebelde, o chapim-de-poupa, tal como o 

patrício chapim-rabilongo não têm por hábito aceitar free 

food, o chapim-real, o chapim-azul e o chapim-carvoeiro não 

hesitam em receber manjares grátis. Neste caso, o segredo pas-

sará por disponibilizar a comida certa: sementes de girassol e 

amendoins (mas atenção, os amendoins não podem conter sal, 

já que o sal mata as aves!) ou, em alternativa, bolos para aves 

(podem ser comprados ou produzidos em casa) e ainda frutos, 

como é o caso dos dióspiros cuja polpa doce é bastante aprecia-

da pelos chapins. Se o leitor for dotado de paciência extrema e 

Fortuna for sua companheira habitual, poderá testar as suas 

habilidades de encantador de aves e tentar que o chapim-real, 

claramente a mais curiosa e confiante das várias espécies de 

chapins, venha comer diretamente da sua mão estendida. 

FIGURA 7 O chapim-preto é um dos assíduos frequentadores de comedouros 
para aves, alimentando-se, sobretudo, de sementes de girassol.
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Basta estender a mão e esperar... esperar... esperar... vai um teste?

Fundamental para complementar a presença dos comedou-

ros é a presença de espécies de flora que assegurem alimento 

e proteção às aves. Se tiver espaço para árvores, poderá optar 

por plantar, por exemplo, um carvalho. Para além de garantir 

sombra no verão e dourar de cor o seu outono, cumprirá outras 

importantes funções ecológicas, atraindo biodiversidade ao 

seu jardim. Primeiro virão os invertebrados e, na sua peugada, 

aqueles que deles se alimentam, nomeadamente os chapins. 

Para além disso, se em vez de optar por murar completamente 

o seu jardim colocar algumas sebes vivas (pode optar por mis-

cabe a suas Senhorias, o chapim-rabilongo, cujo deleite nupcial 

passa por construir ninhos elaborados em forma de bolsa no 

topo das árvores ou em arbustos densos, e o chapim-de-poupa, 

que escava, à força de bicadas, o seu próprio ninho em velhos 

troncos. Mas se estes dois inquilinos são difíceis de atrair ao seu 

jardim, já os restantes chapins, mesmo sem a presença de árvo-

res velhas ou muros em pedra com muitos orifícios, poderão 

vir a instalar-se por lá. Bastará, para isso, disponibilizar-lhes 

um apart-hotel do tipo T1 com pelo menos 80 avaliações de 

«Muito Bom» no BirdAdvisor. Falamos, naturalmente, de cai-

xas-ninho. As caixas-ninho (construídas em sessões familiares 

de bricolage ou compradas) devem ser colocadas no inverno e 

penduradas numa árvore a 3 ou 4 metros de altura para evitar 

os assaltos de predadores, nomeadamente gatos. A abertura 

dos ninhos deve apresentar uma orientação contrária à dos 

ventos predominantes. Para o caso dos chapins os orifícios de 

entrada devem ter diâmetros entre 27 e 32 mm para que as pro-

les fiquem a salvo de olhares indiscretos. Se tudo correr pelo 

melhor, entre abril e maio, com o interior das caixas-ninho for-

rado a musgo a acolher as esfomeadas proles, o jardineiro-orni-

tólogo, tornar-se-á padrinho orgulhoso de uma mão cheia de 

minúsculas e ruidosas avezinhas que, a seu tempo, se tornarão 

réplicas exatas dos progenitores para emprestar, com o renovar 

das estações, nova vida e cor ao seu jardim.

FIGURA 8 Com paciência e persistência, é possível atrair à sua mão o mais 
temerário dos chapins: o chapim-real (© Rui Nunes).

turas de azevinhos, folhados, me-

dronheiros, loureiros ou pilriteiros) 

decerto que os chapins se sentirão 

mais confiantes podendo, até, esco-

lher o seu jardim para criar as novas 

gerações.

No que toca a nidificar, os chapins 

são relativamente ecléticos, adotan-

do qualquer orifício para construir 

o ninho, seja num troco, num muro 

ou até numa parede de blocos de 

cimento. A exceção, mais uma vez, 

FIGURA 9 Num jardim com árvores e 
caixas-ninho é comum sermos brindados 
com ninhadas barulhentas de chapim-real 
(esquerda) e chapim-azul (direita)


