
Os coelhos são mamíferos. 
Caracterizam-se pela cauda 
curta e as orelhas e patas 
compridas. Estes pequenos 
mamíferos encontram-se 
facilmente em muitas regiões 
do planeta. 

Um coelho move-se aos saltos 
das pernas traseiras, que são 
mais longas e fortes que as 
pernas dianteiras. O animal 
também utiliza as pernas 
dianteiras quando se move. O 
coelho usa as pernas dianteiras 
como usamos as mãos para 
saltar de quatro. Quando 
perseguido por um inimigo, o 
coelho pode alcançar a 
velocidade de 100 km/h. 

Reino: Animalia 
 
Filo: Chordata 
 
Subfilo: Vertebrata 
 
Classe: Mammalia 
 
Ordem: Lagomorpha 
 
Família: Leporidae 

 







O javali  é 
um mamífero artiodáctilo, da 
família Suidae, de médio porte e 
corpo robusto. É a mais 
conhecida e a principal das 
espécies de porcos selvagens. É 
o antepassado a partir do qual 
evoluiu o actual porco 
doméstico. Os javalis são 
animais de grandes dimensões, 
podendo os machos pesar entre 
130 e 250 kg e as fêmeas entre 
80 e 130 kg 

O corpo do javali é robusto e 
estreito, com patas 
relativamente curtas. É um 
animal omnívoro, com 
preferência por matéria vegetal 
como raízes, frutos, bolotas, 
castanhas e sementes. Também 
invadem terras cultivadas, 
especialmente campos de batata 
e milho. 

 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Classe: Mammalia 
Ordem: Artiodactyla 
Família: Suidae 
Género: Sus 
Espécie: S. scrofa 
 
 







São aves geralmente menores 
que os anserídeos (gansos e 
cisnes) e podem ser 
encontrados tanto em água 
doce como salgada. Os patos 
alimentam-se de vegetação 
aquática, moluscos e pequenos 
invertebrados e algumas 
espécies são aves migradoras 

Reino: Animalia 
 
Filo: Chordata 
 
Classe: Aves 
 
Ordem: Anseriformes 
 
Família: Anatidae 

 

O pato é um dos poucos 
animais da natureza que 
anda, nada e voa com 
razoável competência. É o 
único animal que consegue 
dormir com metade do 
cérebro e manter a outra em 
alerta. É dotado de perfeito 
sentido de direção e 
comunidade 







Lobo ou lobo cinzento (Canis 
lupus) é o maior membro 
selvagem da família canidae. É 
um sobrevivente da Era do Gelo 
originário durante o Pleistoceno 
Superior, cerca de 300 mil anos 
atrás. O sequenciamento de DNA 
e estudos genéticos reafirmam 
que o lobo cinzento é ancestral 
do cão doméstico 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordem: Carnivora 

Família: Canidae 

Género: Canis 

Espécie: C. lupus 
 

Os lobos são capazes de 
percorrer longas distâncias com 
uma velocidade média de 10 
quilômetros por hora e são 
conhecidos por atingir 
velocidades próximas a 65 
quilômetros por hora durante 
uma perseguição. O lobo-ibérico 
é uma subespécie do lobo-
cinzento que ocorre na Península 
Ibérica. Estima-se que existam 
cerca de 300 na região norte de 
Portugal 







Os veados ou cervos são 
mamíferos da ordem dos 
artiodáctilos pertencentes, 
em senso estrito, à família 
Cervidae. Os veados são 
herbívoros com alimentação 
específica devido à pouca 
especialização do seu 
estômago, que não digere 
vegetação fibrosa como erva. 
Assim, alimentam-se 
principalmente de rebentos, 
folhas, frutos e líquenes. 

Os machos da maioria das 
espécies desenvolvem 
esgalhos, galhadas ou hastes 
(feitas de sais de cálcio) no 
crânio, que são renovados 
anualmente. São usados 
como arma durante a 
estação de acasalamento, 
nos combates entre machos. 

 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordem: Artiodactyla 

Família: Cervidae 







O lince-ibérico (Lynx 
pardinus), também conhecido 
pelos nomes populares de 
Cerval, é a espécie de felino 
mais gravemente ameaçada 
de extinção e um dos 
mamíferos mais ameaçados. 
Tem um porte muito maior do 
que um gato doméstico e o 
seu habitat restringe-se à 
Península Ibérica. Apenas 
existem cerca de 140 linces 
ibérico em liberdade em toda 
a Península Ibérica. 

A sua alimentação é 
constituída por coelhos, 
mas quando estes faltam 
ele come veados, ratos, 
patos, perdizes, lagartos, 
etc. O lince-ibérico 
selecciona habitats de 
características 
mediterrânicas, como 
bosques, matagais e 
matos densos. 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Classe: Mammalia 

Subclasse: Eutheria 

Ordem: Carnivora 

Subordem: Feliformia 

Família: Felidae 

Género: Lynx 

Espécie: L. pardinus 







Os ursídeos (latim científico: 
Ursidae) constituem uma 
família de mamíferos 
plantígrados, da ordem dos 
carnívoros, geralmente de 
grande porte, compreendendo 
os ursos e o panda. O urso-
europeu está ameaçado de 
extinção por causa do 
desmatamento, caça e avanços 
urbanos 

Algumas características 
comuns dos ursos são pelagem 
espessa, rabo curto, o olfato 
desenvolvido e as garras não 
retráteis. O urso-europeu 
alimenta-se de carne e 
vegetais: é um animal 
omnívoro. O urso-europeu 
pode caçar cabritos-montêses, 
camurças, coelhos selvagens, 
lebres e veados 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordem: Onívora 

Subordem: Caniformia 

Infraordem: Arctoidea 

Superfamília: Ursoidea 

Família: Ursidae 







Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Aves 

Ordem: Accipitriformes 

Família: Accipitridae 

 Pandionidae 

A águia-imperial-ibérica 
(Aquila adalberti) é uma 
espécie de águia endémica do 
sudoeste da Península Ibérica 
e norte de Marrocos. A águia-
imperial-ibérica encontra-se 
actualmente em perigo de 
extinção. 

Habita em áreas de sobreiros 
e azinheiras esparsos, com 
pradarias próximas. A base da 
sua alimentação é constituída 
por coelhos, que caçam 
solitárias ou em parelha. 
Também depreda sobre 
lebres, pombos, corvos e 
outras aves, e em menor 
escala raposas e pequenos 
roedores 







Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Aves 

Ordem: Ciconiiformes 

Família: Ciconiidae 

Género: Ciconia 

Espécie: C. nigra 

 

A cegonha-preta (Ciconia nigra) 
é uma ave ciconiforme da 
família das cegonhas. Habita 
lagos, rios ou regiões alagadas 
rodeadas por densas florestas. 
A cegonha preta distribui-se, 
em Portugal, apenas pelas 
regiões mais interiores, 
inóspitas e isoladas. É um 
animal fortemente migrante, 
exceptuando-se os espécimes 
da península Ibérica que são 
residentes. 

A base da sua alimentação é 
constituída por crustáceos, 
anfíbios e pequenos peixes. O 
seu regime alimentar faz com 
que estas aves sejam 
extremamente úteis para a 
agricultura, pois comem 
inúmeros insectos e servem 
como controladores de 
possíveis pragas. Esta espécie 
encontra-se listada no Livro 
Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal com o estatuto de 
Vulnerável. 







Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Reptilia 

Ordem: Testudinata 

Família: Cheloniidae 

Género: Caretta 

Espécie: C. caretta 

A tartaruga-comum (Caretta 
caretta), é uma espécie de 
tartarugas marinhas comum nos 
Oceanos de todo o Mundo, mas 
que se encontra ameaçada de 
extinção. Tartarugas-cabeçudas 
do mar passam a maior parte de 
suas vidas em mar aberto e em 
águas costeiras rasas. Eles 
raramente vêm à terra, com 
exceção do sexo feminino 
"breves visitas para a construção 
e depósitode de ovos nos 
ninhos 

A tartaruga marinha cabeçuda 
é onívora, alimentando-se 
principalmente no fundo-
moradia de invertebrados, 
como gastrópodes, bivalves, e 
decápodes. Diversas 
atividades humanas como a 
pesca ,a caça bem como a 
destruição do habitat têm 
contribuído a diminuição do 
numero de espécimes. 







Gekkonidae (geconídeos) é 
uma família de répteis 
escamados, da subordem dos 
lagartos, que inclui os animais 
vulgarmente designados por 
lagartixas, sardaniscas,  etc. O 
grupo, originário da África, 
encontra-se espalhado em 
todas as zonas temperadas e 
quentes do mundo. São muito 
importantes para o meio 
ambiente porque, como 
insetívoros, funcionam como 
"controladores" de pragas 
domésticas. 

 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Reptilia 

Ordem: Squamata 

Subordem: Sauria 

Família: Gekkonidae 

Os geconídeos podem subir 
paredes – inclusive de vidro 
– e até andar na superfície 
de tetos graças às forças 
estabelecidas pelas cerdas 
existentes nas suas patas. 
Algumas espécies 
apresentam capacidade de 
camuflagem similar à do 
camaleão. Os principais 
predadores das lagartixas 
são as serpentes (cobras) e 
os gatos domésticos 







Reino: Animalia 

 

Filo: Chordata 

 

Classe: Aves 

 

Ordem: Otidiformes 

 

Família: Otididae 

Abetarda é o nome geral dado 
às aves classificadas na família 
Otididae, tradicionalmente 
incluída nos gruiformes mas 
hoje em dia considerada uma 
ordem própria (Otidiformes). 
O grupo é constituído por 26 
espécies com distribuição 
geográfica no Velho Mundo. 
Habitam zonas abertas, com 
preferência para estepes, 
savanas e planícies áridas. 

As abetardas são aves de modo 
de vida solitário, em casais ou 
pequenos grupos familiares. São 
omnívoras e alimentam-se 
sobretudo de invertebrados, 
sementes e cápsulas. A maioria 
do tempo é passado andando 
lentamente no solo, mas 
assustam-se com facilidade e 
fogem em voos curtos. A 
maioria das espécies estão em 
declínio ou em perigo através da 
perda de habitat e da caça, 
mesmo quando eles são 
nominalmente protegidos. 







Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Aves 

Ordem: Phoenicopteriformes 

Família: Phoenicopteridae 

Género: Phoenicopterus 

 Phoenicoparrus 

O flamingo é uma ave 
pertencente à família 
Phoenicopteridae da ordem 
Phoenicopteriformes. Os 
flamingos são aves pernaltas, de 
bico encurvado, que medem entre 
90 e 150 cm. A sua plumagem 
pode ser bastante colorida em 
tons de rosa vivo. São animais que 
se alimentam de algas e pequenos 
crustáceos através de filtração. 

Os flamingos são aves gregárias, 
que vivem em bandos numerosos 
junto a zonas aquáticas. Algumas 
espécies conseguem 
inclusivamente habitar zonas de 
salinidade extrema. Flamingos 
filtro de alimentação de camarão 
de água salgada e algas verde-
azuladas. Seus bicos são 
especialmente adaptadas para a 
lama eo lodo separado da comida 
que comem, e são exclusivamente 
utilizado de cabeça para baixo 






