
ÁGUIA DE BONELLI
AQUILA FASCIATA

A águia de Bonelli, apesar de ser bastante grande, é uma espécie de hábitos 
muito discretos, que prefere locais de grande inacessibilidade pelo que se torna 
difícil de observar na natureza.

QUANDO E ONDE OBSERVAR

Esta águia está presente em Portugal durante todo o ano, mas é uma 
espécie rara e localizada, com uma distribuição muito descontínua de norte 
a sul do país. A ave pode ser encontrada em habitats de dois tipos: no norte 
do país, em vales escarpados com fragas e, no sul do país (Alentejo e 
Algarve), em zonas acidentadas com muito coberto �orestal.
Em Portugal nidi�cam entre 100 e 130 casais e, apesar de serem �éis aos 
seus locais de ocorrência, a águia de Bonelli é tão esquiva que pode ser 
muito difícil de encontrar. No PNRVT é possível observar a espécie durante 
todo o ano, mas nunca em zonas urbanas. Será necessário deslocar-se a 
zonas menos movimentadas do Parque para ver esta magní�ca rapina.

IDENTIFICAÇÃO

Comprimento: 65 a 72 cm  |  Envergadura de asas: 150 a 180 cm
A águia de Bonelli (também conhecida como águia-perdigueira) é uma ave 
de rapina de grande dimensão, identi�cada sobretudo pelo ventre branco 
que contrasta fortemente com o padrão mais escuro nas asas. Os adultos 
apresentam uma mancha branca no dorso, enquanto os juvenis têm uma 
plumagem diferente, dominada por tons castanhos-alaranjados. Nos raros 
casos em que é possível observar a espécie de perto, pode-se veri�car que o 
peito não é inteiramente claro, apresentando pequenos riscos curtos 
castanhos.

Portugal: Em Perigo
Global: Pouco Preocupante

Estatuto de Conservação



Data Hora Local Nº Indivíduos Observações

ESPÉCIES PARECIDAS

A águia de Bonelli é a mais pequena das três espécies de grandes águias que 
habitam em Portugal. As outras duas espécies são a águia-real e a águia-
imperial. 
A águia-real tem asas longas com as penas da ponta a formarem uma 
espécie de “mão”, a plumagem é castanha escura com penas amareladas na 
nuca (juvenis e adultos apresentam manchas brancas asas e na base da 
cauda). A águia-imperial é mais escura e os adultos apresentam a nuca 
dourada e os ombros brancos. 

BIOLOGIA DA ESPÉCIE

Esta ave tem uma distribuição descontínua pelo Sul da Europa e Norte de África 
(em torno do Mediterrâneo), passando depois pelo Médio Oriente até à costa leste 
da Ásia. Cada casal tem um território com vários ninhos, sendo a fémea a escolher 
o ninho a ser usado em cada época de reprodução. Em janeiro é possível observar 
os seus voos nupciais. Em fevereiro a fémea pões dois ovos que são incubados 
durante cerca de 40 dias. Após a eclosão, as crias �cam no ninho durante 2 meses e 
permanecem no território dos pais geralmente até agosto/setembro. 
A águia de Bonelli é uma extraordinária caçadora que adapta a sua dieta às presas 
mais abundantes no seu território, normalmente alimenta-se de pombos, perdizes 
e coelhos, mas pode capturar presas maiores (até ao tamanho da garça-real). É 
muito habitual que os casais adotem estratégias de caça cooperativa.

CURIOSIDADES

O nome popular desta espécie, águia-perdigueira, deve-se ao facto destas aves serem 
caçadores exímios, capturando em pleno voo, perdizes ou pombos domésticos. 
No norte de Portugal a espécie nidi�ca em escarpas, enquanto a sul do Tejo preferem 
optam por fazer ninhos em árvores de grande porte (sobreiros, eucaliptos e 
pinheiros). A ave foi declarada como “Ave do Ano” em 2018 pela SPEA – Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves.



ALVÉOLA-BRANCA
MOTACILLA ALBA

A alvéola-branca é uma das espécies mais conhecidas do grande público, 
facilmente identi�cável pelo seu típico balançar de cauda e padrão de 
coloração preto e branco. 

QUANDO E ONDE OBSERVAR

Trata-se de uma espécie mais comum na metade norte do território 
nacional, onde está presente durante todo o ano. Durante a passagem 
outonal e no Inverno, a população reforça-se com a chegada de aves de 
passagem e invernantes. Entre os meses de outubro e março, a alvéola-
branca é uma espécie comum na metade sul do território, existindo 
também a subespécie britânica como invernante, embora neste caso seja 
mais escassa que a subespécie europeia.
As zonas ribeirinhas, cursos de água, terrenos lavrados, parques e jardins, 
são os habitats de eleição da alvéola-branca. Também nas pequenas 
localidades é facilmente avistada, sobretudo em regiões onde existe uma 
forte presença de gado, ou pequenos cursos de água que as atravessam.

IDENTIFICAÇÃO

Comprimento: 18 cm  |  Envergadura de asas: 25 a 30 cm
Espécie elegante facilmente identi�cável pelo típico balançar da cauda 
comprida e abanar da cabeça quando está pousada no solo (local em que 
passa bastante tempo e onde é mais fácil de observar). O padrão da 
plumagem é muito reconhecível com os seus contrastes, sobretudo na 
cabeça, onde o branco em redor dos olhos e na face se destaca do preto da 
coroa, nuca e babete. As patas compridas e o bico �no também são pretos 
enquanto o ventre é branco. No juvenil os contrastes são mais esbatidos e a 
ave tem um aspeto muito mais acinzentado.

Portugal: Pouco Preocupante
Global: Pouco Preocupante

Estatuto de Conservação



Data Hora Local Nº Indivíduos Observações

ESPÉCIES PARECIDAS

A alvéola-branca é super�cialmente semelhante com duas outras espécies 
de alvéolas (a cinzenta e a amarela) que existem regularmente em Portugal. 
A alvéola-cinzenta distingue-se facilmente da branca pelo peito e barriga 
amarelos e pela presença de uma máscara cinzenta na cabeça.
A alvéola-amarela aparece em território nacional apenas na época 
reprodutora, invernando em África, tem o dorso cinzento-esverdeado, a 
parte inferior do corpo é toda amarela (não tendo o papo preto como as 
outras duas espécies).

BIOLOGIA DA ESPÉCIE

Esta ave está presente em quase toda a Europa, Ásia e Norte de África e possui, 
pelo menos, nove subespécies). É uma espécie residente, que se reproduz no 
Parque Natural do Tua. A espécie nidi�ca em fendas de paredes de pedra e 
estruturas semelhantes, naturais ou feitas pelo homem, forma casais monógamos 
que defendem territórios durante a época de reprodução (abril a agosto). As 
posturas são normalmente compostas por 5 ou 6 ovos, que são incubados entre 11 
a 16 dias. O ninho é construído pelo macho e fêmea em conjunto, usando 
pequenos paus e ramos para a estrutura, forrados com pelos e penas. As alvéolas-
brancas são insetívoras, alimentando-se exclusivamente de invertebrados em 
sementeiras, terrenos em pousio, arrozais, sapais e terrenos lavrados.

CURIOSIDADES

Durante o inverno, é usual aparecerem, no território nacional, alvéolas-brancas mais 
escuras que o habitual -  estas aves pertencem à subespécie britânica Motacilla alba 
yarrellii. Esta subespécie distingue-se por possuir a mancha negra na garganta a 
estender-se até ao peito, e por ter o dorso negro, ao contrário da subespécie mais 
abundante na península ibérica (e no resto da europa) que tem o dorso cinzento-escuro. 
Esta ave, também conhecida lavadeira, pode formar bandos muito numerosos ao 
�nal do dia, aquando da deslocação para dormitórios (locais onde passam a noite). 
A alvéola-branca é a ave o�cial da Letónia. 

Alvéola-branca

Alvéola-cinzenta

Alvéola-amarela



ANDORINHA-DAS-ROCHAS
PTYONOPROGNE RUPESTRIS

Apesar da sabedoria popular associar a presença das andorinhas à Primavera, a 
andorinha-das-rochas é residente em Portugal, pelo que é usual a visão de 
bandos de andorinhas em pleno Inverno.

QUANDO E ONDE OBSERVAR

A andorinha-da-rochas distribui-se de norte a sul do país, é pouco 
abundante embora, no interior, possa ser considerada comum em algumas 
localidades.
Esta andorinha prefere habitats rochosos e escarpados, mas também 
ocorre em núcleos urbanos, onde pode formar dormitórios com muitas 
dezenas de indivíduos (no interior do país parece preferir usar igrejas e 
outros monumentos). Durante a época de nidi�cação surge, sobretudo, 
em casais ou pequenos bandos, na metade interior do país (de Trás-os-
Montes às serras algarvias). No Inverno ocorre também junto à costa, 
sobretudo no centro e no sul do país, formando bandos que chegam a 
atingir várias dezenas de indivíduos. Nessa altura do ano pode ser 
encontrada sobretudo junto a zonas húmidas ou falésias. 

IDENTIFICAÇÃO

Comprimento: 13 a 15 cm  |  Envergadura de asas: 32 a 34,5 cm
A andorinha-das-rochas tem um corpo, asas e cauda mais largos do que 
qualquer outra andorinha europeia. Tem as partes dorsais de cor castanha 
acinzentada e as partes inferiores mais claras. A cauda é curta e quadrada, 
com manchas brancas perto das pontas de todas as penas, exceto no par 
central e no par mais externo. Quanto vista de baixo, nota-se um contraste 
característico entre o ventre e as penas maiores das asas - mais claros, com as 
coberturas inferiores -mais escuras. Tem um pequeno bico preto e as pernas 
são de cor castanha rosada. Os dois sexos são semelhantes, mas os juvenis 
têm pontas amareladas na plumagem da cabeça, das partes superiores e 
coberturas das asas.

Portugal: Pouco Preocupante
Global: Pouco Preocupante

Estatuto de Conservação



Data Hora Local Nº Indivíduos Observações

ESPÉCIES PARECIDAS

É uma das cinco espécies de andorinha que aparecem em Portugal. Na 
andorinha-das-chaminés, na andorinha-dos-beirais e na mais rara andorinha-
dáurica os adultos têm padrões maioritariamente a preto e branco. A andori-
nha-das-rochas distingue-se da única outra espécie acastanhada, a andori-
nha-das-barreiras, pelo seu maior tamanho, pela ausência de banda peitoral e 
pelo facto de construir ninho em forma de taça e não num túnel escavado.

BIOLOGIA DA ESPÉCIE

Os casais nidi�cam sozinhos ou em pequenas colónias, normalmente com menos 
de dez ninhos. Estas colónias são bastante dispersas (com os ninhos colocados a 
30m uns dos outros) e cada par defende agressivamente o seu território de 
reprodução. A nidi�cação ocorre de maio a agosto e, apesar de porem até 5 ovos, 
apenas duas ou três crias sobrevivem. O ninho é construído pelos dois membros do 
casal, na saliência de uma falésia, numa fenda ou numa estrutura feita pelo homem. 
Os ovos são incubados principalmente pela fêmea por 13 a 17 dias até a eclosão, e 
os �lhotes demoram cerca de 25 dias para abandonarem o ninho. A andorinha-das-
rochas alimenta-se principalmente de insetos capturados em voo, embora 
ocasionalmente retire as presas de rochas, do solo ou da superfície da água. 

CURIOSIDADES

Em certas zonas do país esta espécie é conhecida como “andorinha-de-Inverno”, uma 
vez que, até há pouco tempo era a única espécie de andorinhas que podia ser vista 
durante  todo o ano em território nacional (atualmente também é possível observar 
andorinhas-dos-chaminés durante o inverno em Portugal).
Apesar desta espécie de andorinhas ser agressiva, ela cohabita bem com as 
andorinhas-dos-beirias, talvez porque essa espécie é altamente colonial e os grandes 
números de indivíduos fornecem um sistema de aviso antecipado quando há 
predadores. Durante a reprodução, os adultos têm que alimentar as crias muito 
frequentemente (a cada dois a cinco minutos).

Andorinha-das-rochas

Andorinha-das-barreiras



CHAPIM-REAL
PARUS MAJOR

Este é o maior dos chapins que aparece em território português. 
A sua espantosa plumagem colorida é uma presença constante e alegra nas 
nossas �orestas e bosques.

QUANDO E ONDE OBSERVAR

Ave relativamente abundante em todo o tipo de áreas �orestadas (desde 
pinhais, montados, matas ribeirinhas, olivais até parques e jardins), 
distribuindo-se de norte a sul do país, estando presente durante todo o ano. 
A espécie está amplamente distribuída por toda a Europa, Médio Oriente, 
Ásia (centro e norte) e partes do norte de África.
Ao contrário da maioria das espécies �orestais, o chapim-real é bastante mais 
fácil de detetar pelo som do que visualmente. Ainda assim, a espécie não é 
tímida, permitindo aproximações quando o observador segue e procura a 
fonte das vocalizações (a espécie possui vários chamamentos, mas um dos 
mais comuns, audíveis e facilmente identi�cáveis lembra o seu nome: cha-
pim-cha-pim-cha-pim.
Como estas aves são residentes e estão presentes todo o ano nos mesmos 
territórios e evitam totalmente o contacto com humanos, os chapins-reais 
são uma das espécies mais facilmente atraídas e observadas em 
alimentadores de aves colocados em jardins e quintais.

IDENTIFICAÇÃO

Comprimento: 12 a 14 cm  |  Envergadura de asas: 22 a 26 cm
O chapim-real, tal como os outros chapins comuns em Portugal, apresenta 
uma máscara facial típica, um colar preto, capuz preto e faces brancas. Esta 
ave também tem uma lista preta, que se estende desde a garganta até ao 
abdómen, sendo esta lista mais larga nos machos. À exceção da lista negra, o 
ventre tem um tom amarelo, enquanto o dorso é cinzento-esverdeado, com 
asas azuladas. O juvenil é semelhante aos adultos mas com uma coloração 
mais discreta.

Portugal: Pouco Preocupante
Global: Pouco Preocupante

Estatuto de Conservação



Data Hora Local Nº Indivíduos Observações

ESPÉCIES PARECIDAS

O chapim-real tem algumas semelhanças com três outras espécies de 
chapins que existem no país (azul, carvoeiro e de poupa) sendo no entanto 
maior que qualquer delas. 
O chapim-azul tem coroa, asas e cauda azuladas, contrastando com um 
ventre amarelo. O chapim-carvoeiro tem a cabeça negra com faces brancas e 
uma mancha branca na nuca, esta espécie não possui qualquer tom azul ou 
amarelo, apresentando, sim, tons acastanhados no ventre. O chapim de 
poupa é predominantemente castanho e branco, tendo também uma poupa 
e um padrão único na face.

ocasionalmente buracos em paredes ou rochas (facilmente adotam caixas-ninho 
colocadas nos seus territórios). Dentro da cavidade, o ninho é construído pela fémea 
utilizando �bras vegetais, gramíneas, musgo, cabelo, lã e penas. A espécie forma 
casais monógamos que defendem territórios durante a época de reprodução 
(normalmente entre março a julho). As posturas podem ser muito grandes (18 ovos), 
mas normalmente �cam abaixo dos 12 ovos, que são incubados entre 12 a 15 dias. Os 
chapins-reais são sobretudo insetívoros durante o verão e na época de reprodução, 
começando a alimentar-se de bagas e sementes quando os insetos escasseiam.

CURIOSIDADES

Durante a reprodução, os chapins preferem alimentar as crias com lagartas (de 
elevado conteúdo proteico). Este comportamento consegue reduzir até 50% dos 
danos causados por estes insetos em pomares.
Antigamente considerava-se que a espécie tinha 36 subespécies. Em 2005, cientistas 
publicaram um estudo genético do chapim-real e descobriram que, a�nal, existiam 
diferenças genéticas su�cientes para os reclassi�car, separando a antiga espécie em 4 
espécies – Parus major (distribuída desde a Península Ibérica e norte de África até à 
Ásia Central), Parus minor (Rússia e Japão), Parus cinereus (desde o Irão até à 
Indonésia) e Parus bokharensis (Turquemenistão). 

BIOLOGIA DA ESPÉCIE

Esta espécie é residente e reproduz-se no Parque Natural do Tua. Os chapins-
reais nidi�cam em cavidades, utilizando normalmente buracos de árvores, 

Chapim-real Chapim-azul Chapim-carvoeiro Chapim-de-poupa



GUARDA-RIOS
ALCEDO ATTHIS

Em qualquer sessão de observação de aves, na vizinhança de algum curso de 
água no PNRVT, pode ter-se a sorte de ver uma �echa azul a passar sobre a 
superfície da água. Esta pequena ave é uma das espécies mais coloridas da 
avifauna portuguesa.

QUANDO E ONDE OBSERVAR

Existe em Portugal durante todo o ano, mas com uma abundância variável 
entre regiões, sendo muito mais comum no litoral que no interior e mais 
comum em planície que em montanha (pode ser observado em cursos de 
água em altitudes superiores a 1000 metros). No PNRVT é facilmente 
observável, por exemplo, nas microrreservas de São Lourenço, de Abreiro 
ou do Castanheiro.
Os guarda-rios frequentam uma grande variedade de habitats de água 
doce, salobra ou até salgada, podendo ser encontrados na orla costeira, 
estuários, lagoas costeiras, pisciculturas, arrozais, valas, cursos de água, 
pauis, açudes e barragens. 

IDENTIFICAÇÃO

Comprimento: 17 a 19 cm  |  Envergadura de asas: 23 a 27 cm
O guarda-rios é uma ave pequena, com patas curtas vermelho-claras, 
cabeça larga e grande e um bico longo e preto. Tem uma coroa e asas com 
uma coloração azul-esverdeada, cauda e dorso de um tom de azul vivo 
muito forte, partes inferiores e faces mostrando uma cor alaranjada e 
garganta branca. Os juvenis são bastante semelhantes aos adultos mas 
embora as cores sejam mais baças, esverdeadas e as patas sejam 
acinzentadas. No terreno, a ave quase sempre observada em voo sobre a 
água, possui um voo muito rápido, não sendo possível observar a maioria 
das características descritas (no entanto a passagem de uma “�echa” azul e 
brilhante é inconfundível). 

Portugal: Pouco Preocupante
Global: Pouco Preocupante

Estatuto de Conservação



Data Hora Local Nº Indivíduos Observações

ESPÉCIES PARECIDAS

Devido à sua combinação única de tamanho, forma de voar e combinação 
de cores brilhantes, não há qualquer espécie que possa ser verdadeiramente 
confundida com o guarda-rios. Se se observarem apenas cores brilhantes, 
pode-se considerar que a espécie é super�cialmente parecida com o 
abelharuco (no entanto a forma, o tamanho e o padrão da cabeça e dorso 
são substancialmente diferentes) ou com o rolieiro (mas esta espécie é 
muito maior, possui o dorso castanho e muito preto nas asas). 

BIOLOGIA DA ESPÉCIE

Esta ave pode ser encontrada na Europa, Nova Guiné, Norte de África, Ásia e 
América do Norte. Durante a época de reprodução (que pode ir de abril a julho), o 
casal faz um ninho, habitualmente num túnel com cerca de 70cm de comprimento, 
que macho e fêmea escavam, por turnos, em barreiras situadas nas margens dos 
cursos de água ou de lagoas, onde podem ser efetuadas até três posturas com 4 a 7 
ovos (completamente brancos) cada. Durante o dia os ovos são chocados pelos 
dois membros do casal, mas durante a noite só a fêmea �ca no ninho. A incubação 
dura entre 19 a 21 dias e as crias voam aos 23 a 27 dias de idade. Os juvenis são 
alimentados pelos dois progenitores durante cerca de 24 dias.
A dieta do guarda-rios inclui peixes de água doce e marinhos, insetos aquáticos, crus-
táceos e por vezes, insetos terrestres e anfíbios. Durante a aprendizagem do mergulho 
para capturar as presas, muitos juvenis morrem afogados. Depois de saberem 
alimentar-se por si próprias, as pequenas aves abandonam o território dos pais.

CURIOSIDADES

Para pescar, o guarda-rios mergulha na vertical, armazenando ar dentro das asas 
fechadas, a ave depois liberta esse ar debaixo de água para poder voltar à superfície 
com o peixe no bico. Quando captura um peixe, segura-o pela cauda e mata-o, 
batendo com a cabeça do peixe contra uma pedra. Depois, engole-o inteiro ou leva-o 
no bico, com a cabeça para a frente, para dar de comer às suas crias. O guarda-rios 
macho tem por hábito oferecer peixes à fêmea, acasalando enquanto esta come. Rolieiro Abelharuco Guarda-rios



LAGARTO-DE-ÁGUA
LACERDA SCHREIBERI

O lagarto-de-água é uma espécie endémica da Península Ibérica, ou seja, no mundo 
todo, apenas pode ser encontrada em algumas zonas de Portugal e Espanha.

QUANDO E ONDE OBSERVAR

Este endemismo ibérico ocorre no Noroeste Peninsular e no maciço central, 
com algumas populações isoladas no Centro e Sul de Portugal. Aqui, a 
espécie está distribuída de forma contínua a norte do rio Tejo, enquanto a sul 
do rio encontram-se apenas populações isoladas, na Serra de S. Mamede, 
Cercal e Monchique.
A espécie ocupa preferencialmente as margens de linhas de água em que a 
vegetação ripícola possui características marcadamente atlânticas, com 
Amieiros, Vidoeiros, Carvalho alvarinho, Carvalho negral ou Fetos-reais. A 
presença de linhas de água é o fator dominante na distribuição da espécie, 
podendo ser encontrada desde vales agrícolas de montanha até pauis, em 
altitudes mais baixas. Durante a dispersão, os juvenis podem deslocar-se 
para meios mais secos, podendo ser encontrados em locais pouco usuais e 
pouco adaptados à sobrevivência contínua da espécie.

IDENTIFICAÇÃO

Comprimento máximo do corpo: 13,1 cm  |  Comprimento cauda: uma vez e 
meia a duas vezes o tamanho do corpo, ou seja, até 26 cm.
Lagarto robusto, claramente maior e mais corpulento que as tradicionais 
lagartixas. O dorso apresenta uma coloração variável, variando entre tons 
esverdeados e amarelados, com um denso ponteado negro, e tons 
acastanhados com grandes manchas escuras. As escamas dorsais são 
arredondadas ou ovais. O ventre tem uma coloração amarela que pode ou 
não ter pigmentação escura, podendo apresentar na zona da garganta tons 
de azul durante a reprodução e branco no resto do ano. As escamas ventrais 
estão distribuídas em 8 �las longitudinais. As escamas da garganta 
apresentam um rebordo arredondado e a escama occipital é grande e em 
forma de trapézio. Durante a época de reprodução, os machos adquirem 
tonalidades azuis intensas na garganta e cabeça.

Portugal: Pouco Preocupante
Global: Quase Ameaçado

Estatuto de Conservação



Data Hora Local Nº Indivíduos Observações

ESPÉCIES PARECIDAS

Numa observação mais rápida, esta espécie pode ser confundida com o 
sardão (Timon lepidus). No entanto, o lagarto-de-água é muito mais 
pequeno e menos corpulento, apresentando uma cabeça muito mais 
pequena e frágil (o sardão pode atingir os 90 cm de comprimento total e 
mais de meio quilograma de peso).

compostas normalmente por 6 a 17 ovos, sendo as mesmas efetuadas em locais 
desprovidos de vegetação. A eclosão dá-se após 2 a 3 meses de incubação. A 
maturidade sexual é normalmente atingida entre os 3 e os 4 anos de idade (os 
juvenis distinguem-se dos adultos pela sua coloração acastanhada ou preta com 
manchas redondas ou em barras, brancas ou amareladas debruadas a preto, pela 
cauda geralmente laranja ou amarela – estas manchas podem ser retidas nos sub-
adultos). A longevidade máxima é de 11 anos. Os lagartos-de-água alimentam-se 
essencialmente de pequenos invertebrados, nomeadamente mosquitos, moscas, 
gafanhotos e escaravelhos. 

CURIOSIDADES

O lagarto-de-água é considerado por muitos o lagarto mais bonito de Portugal, 
particularmente os machos que, durante a época de reprodução, apresentam a 
cabeça totalmente azul. A espécie existe apenas na Península Ibérica e cerca de 45% 
da população está concentrada em Portugal (a principal ameaça para a espécie é a 
distruição e fragmentação de habitat).
O lagarto-de-água serve de alimento a várias espécies de animais, entre as quais, 
aves de rapinas, cegonhas e, mais esporadicamente alguns mamíferos, como a gineta 
e a lontra. Os seus principais mecanismos de defesa contra predadores são fuga, a 
camu�agem e a capacidade de libertar a cauda voluntariamente. 

BIOLOGIA DA ESPÉCIE

O lagarto-de-água apresenta hábitos marcadamente diurnos, permanecendo 
ativo desde fevereiro/março até outubro, passando os restantes meses em 
hibernação. A temperatura corporal de um indivíduo ativo é de cerca de 31 a 
32ºC. O período de reprodução decorre na primavera/início do verão, 
podendo observar-se acasalamentos entre abril e julho. As posturas são 

Sardão

Lagarto-de-água



LONTRA-EUROPEIA ( )
LUTRA LUTRA

A lontra é um dos carnívoros mais adorados do mundo. O seu aspeto 
ternurento e comportamento brincalhão levam-na a ocupar um lugar 
especial na imaginação de crianças e adultos. 

QUANDO E ONDE OBSERVAR

A lontra-Euroasiática está presente de norte a sul de Portugal. A espécie 
encontra-se desde a costa ocidental de Portugal até ao Japão, desde as 
zonas árticas até à Indonésia e África do Norte. No entanto, Portugal é 
um caso especial, pois tem uma população regularmente distribuída 
pelo território e com uma relativa abundância. A população portuguesa 
é uma das mais viáveis dos países industrializados da Europa Ocidental (a 
espécie chegou a estar extinta em países como a Holanda ou a Suíça). 
Em Portugal, todos os locais com água permanente e não muito poluída, 
que estejam relativamente livres de perturbação humana, são capazes 
de abrigar lontras. Assim, a lontra está presente em águas continentais 
(rios, ribeiras, albufeiras, pauis), em águas salobras (estuários) e no litoral 
marinho. Para além da água, a presença de um coberto vegetal que 
forneça abrigo e a disponibilidade de alimento, são os fatores 
determinantes na presença da espécie. 

IDENTIFICAÇÃO

Comp. Corpo: 57 a 95 cm  |  Comp. Cauda: 35 a 45 cm  |  Peso: 7 a 12 kg
Corpo alongado e esguio, castanho (mais escuro no dorso e mais claro no 
ventre). A sua pelagem é espessa e sedosa, sendo constituída por duas 
camadas de pelos: a externa fornece impermeabilização e a interna, 
isolamento térmico. Os seus membros e pescoço são curtos e as patas 
apresentam membrana interdigital. A cabeça apresenta um focinho largo e 
arredondado, orelhas e olhos pequenos. A cauda é comprida, espessa na base, 
afunilando suavemente até à ponta. As orelhas, as narinas e os olhos situam-
se na parte superior da sua cabeça achatada, de forma a manterem-se fora de 
água quando o animal nada à superfície. 

Portugal: Pouco Preocupante
Global: Quase Ameaçada

Estatuto de Conservação
EUROASIÁTICA 

LONTRA



Data Hora Local Nº Indivíduos Observações

ESPÉCIES PARECIDAS

A lontra é uma espécie inconfundível da nossa fauna, distinguindo-
se facilmente dos restantes mustelídeos nacionais, exceto do 
texugo, pelo seu maior tamanho. O texugo é facilmente identi�cável 
pela presença de riscas grossas brancas e pretas na cabeça.
A lontra tem um tamanho semelhante ao saca-rabos, mas este tem 
uma pelagem mais comprida e de aspeto mais selvagem, com tons 
acinzentados, possuindo pernas mais altas e sem pelos. Além disso, 
encontra-se em habitats muito mais secos, como matagais e 
campos agrícolas.

BIOLOGIA DA ESPÉCIE

As lontras podem ter crias ao longo de todo o ano. Tal como em outros mustelídeos como o texugo ou a 
fuinha, a lontra pode ter uma implantação diferida (os óvulos ao serem fecundados implantam-se na 
parede do útero mas só se desenvolvem meses mais tarde). Os nascimentos ocorrem maioritariamente 
na primavera (época do ano mais favorável). O período de gestação é de aproximadamente 63 dias, 
nascendo então uma a cinco crias (normalmente duas ou três). As crias não saem da toca nas primeiras 8-
10 semanas após o nascimento, depois �cam junto à mãe durante cerca de 13-14 meses. A organização 
social depende de fatores ambientais e demográ�cos. As áreas vitais variam com o sexo, idade, estatuto 
social, capacidade individual e idade das crias. Podem variar entre 1 Km de margem e 29Km em áreas 
menos produtivas. Os machos adultos defendem o seu próprio território (podem ocorrer sobreposições 
com territórios de outros machos). A dimensão dos territórios está relacionada com a reprodução e, os 
dos machos dominantes, incluem geralmente os territórios de uma ou mais fêmeas (os destas são áreas 
de alimentação, que aumentam na época da reprodução, não estão sobrepostas às das outras fêmeas). 

CURIOSIDADES

As lontras mais conhecidas de Portugal, as lontras-marinhas (Enhydra lutris) do Oceanário de Lisboa, não 
pertencem à mesma espécie (nem sequer ao mesmo género) das lontras que existem em estado 
selvagem em Portugal. Apesar da espécie estar ameaçada a nível global, o seu estatuto varia muito de 
país para país. Felizmente em Portugal a população é grande, mas por exemplo em Espanha, a espécie é 
mais ameaçada (tem estatuto Vulnerável). As lontras têm, tradicionalmente, uma dieta variada, mas 
atualmente em muitas zonas de Portugal as lontras alimentam-se sobretudo de lagostins-vermelhos-do-
Louisiana, uma espécie invasora que é uma ameaça para a fauna portuguesa (sobretudo para anfíbios).

Lontra-europeia

Saca-rabos



MORCEGO-DE-KUHL
PIPISTRELLUS KUHLII

Se antes eram considerados uma praga, os morcegos hoje são considerados 
espécies de importância capital nos ecossistemas. Entre os morcegos mais 
facilmente observados em Portugal está o morcego-de-Kuhl, uma presença 
quase constante mesmo em jardins citadinos, caçando insetos ao entardecer.

QUANDO E ONDE OBSERVAR

O morcego-de-Kuhl está presente de Norte a Sul de Portugal. Dentro do 
PNRVT é igualmente ubíquo, sendo fácil de observar em zonas rurais, perto 
de linhas de água, ou, mais próximo de localidades, junto a postes de 
iluminação.
A sua distribuição e abundância em Portugal ainda é alvo de discussão. Os 
registos anteriores à publicação do Atlas dos Morcegos de Portugal 
Continental (2013) falavam de uma distribuição contínua de norte a sul do 
país, com uma maior abundância nas zonas mais quentes (sul do país). No 
entanto, os dados do Atlas con�rmam uma distribuição em todo o território, 
mas identi�cam um maior número de abrigos a norte de Douro do que no 
resto do país. 

IDENTIFICAÇÃO

Comp. Corpo: 4,3 cm  |  Comp. Cauda: 3,2 cm  |  Envergadura: 22 a 24 cm  |  Peso: 7 g 
Espécie de pequeno porte, com coloração bastante variável, sendo o seu 
dorso acastanhado a cor de canela ou amarelo acastanhado. Ventre 
cinzento-claro. A base do pelo é castanho-escuro (contrastando com a 
extremidade). O focinho, as orelhas e as membranas alares são cinzento-
escuros ou pretos acastanhados. As orelhas são pequenas, aproximadamente 
triangulares, com as pontas arredondadas e 5 pregas transversais no rebordo 
externo. As suas asas são relativamente estreitas e a membrana lateral 
começa na base dos dedos dos membros posteriores. Tem uma linha clara e 
normalmente bem de�nida, quase branca, no bordo da membrana alar.

Portugal: Pouco Preocupante
Global: Pouco Preocupante

Estatuto de Conservação



Data Hora Local Nº Indivíduos Observações

ESPÉCIES PARECIDAS

Existem 2 outras espécies do género Pippistrellus em Portugal continental, o 
morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus) e o morcego-pigmeu (Pipistrellus 
pygmaeus), a distinção entre espécies do mesmo género é extremamente 
difícil, sendo baseada em pequenas diferenças sobretudo ao nível da 
dentição (sendo necessário capturar o indivíduo), a linha clara da membrana 
alar e vocalizações (necessário a utilização de aparelhos so�sticados capazes 
de analisar sons de elevadíssima frequência).

Kuhl consomem pequenos insetos voadores que caçam a altitudes baixas/médias 
acima do solo, à volta dos candeeiros, das estradas, sobre superfícies de água nos 
jardins. A espécie é frequentemente observada nas proximidades de aglomerados 
urbanos e em regiões calcárias. No verão os abrigos de criação são encontrados 
maioritariamente em fendas e fora de edifícios. No inverno, ocupam fendas em 
escarpas e celeiros. A longevidade máxima registada é de 8 anos.

CURIOSIDADES

A imagem dos morcegos na sociedade tem mudado muito com o passar do anos. Se 
antigamente eram considerados uma “praga”, agora são vistos como uma “arma” 
biológica de combate às pragas de insetos na agricultura. Por exemplo, no PNRVT há 
um projeto que distribui abrigos para morcegos, com o objetivo de criar condições 
para este animal se instalar, reproduzir e ajudar a combater pragas que destroem as 
culturas, como a mosca da azeitona.
Nos últimos 40 anos, o morcego-de-Kuhl aumentou a sua distribuição territorial em 
394%. Os primeiros registos indicavam que, por volta de 1980, a espécie encontrava-
se no Norte de África, no Sul da Europa e na Ásia ocidental. Ao longo dos últimos 40 
anos, a espécie tem-se espalhado, ocupando agora toda a Europa central e de leste, 
bem como o Médio Oriente. Esta expansão é explicada pela grande adaptabilidade 
ecológica e pelo aumento da temperatura média. No entanto esta expansão pode 
colocar em risco a sobrevivência de espécies menos competitivas.

BIOLOGIA DA ESPÉCIE

Espécie de hábitos noturnos (abandona os abrigos logo após o pôr-do-sol ou 
ao anoitecer). Tem colónias de criação relativamente pequenas (integrando 
cerca de 20 fêmeas). As fêmeas atingem a maturidade sexual no primeiro ano 
de vida, originado uma a duas crias por ninhada e por ano. Os morcegos-de-

Morcego-anão Morcego-pigmeuMorcego-de-kuhl



PISCO DE PEITO RUIVO
ERITHACUS RUBECULA

Sendo uma das espécies da nossa avifauna de mais fácil observação, o pisco-de-
peito-ruivo destaca-se pela plumagem colorida e por cantar em qualquer época 
do ano (as suas vocalizações “metálicas” são inconfundíveis).

QUANDO E ONDE OBSERVAR

No outono e inverno, esta espécie é facilmente observável em todo o 
território nacional, pois a população nacional é reforçada com aves 
invernantes que chegam da Europa Central e do Norte. Durante o resto do 
ano a ave é mais comum no norte do país, diminuindo a sua abundância à 
medida que se avança para sul. Esta dinâmica populacional leva a que, 
apesar dos piscos poderem ser observados em Portugal durante todo o ano, 
no sul do país é mais fácil vê-los durante o outono e inverno, enquanto na 
metade norte do território nacional, a primavera é a melhor altura (nesta 
estação a espécie canta com maior frequência).
É uma espécie típica de zonas arborizadas, desde bosques a parques e 
jardins, sendo facilmente atraída para comedouros e bebedouros arti�ciais 
colocados em jardins e quintais.

IDENTIFICAÇÃO

Comprimento: 12,5 a 14 cm  |  Envergadura de asas: 20 a 22 cm
Ave reconhecida facilmente identi�cável pela grande mancha alaranjada que 
se estende desde a testa até ao peito, contrastando fortemente com o ventre 
esbranquiçado e com o dorso acastanhado. O seu comportamento atrevido 
leva a que pouse no solo com grande frequência o que, com a sua postura 
levantada, permite que se observe facilmente o seu padrão cromático único. 
O seu canto melodioso pode ser escutado em qualquer altura do ano, 
mesmo durante a noite e a madrugada quando as aves pousam perto de 
candeeiros ou outras fontes de luz.

Portugal: Pouco Preocupante
Global: Pouco Preocupante

Estatuto de Conservação



Data Hora Local Nº Indivíduos Observações

ESPÉCIES PARECIDAS

A espécie é super�cialmente parecida com o pisco-de-peito-azul e com o 
rabirruivo-de-testa-branca. Sendo imediatamente distinguida da primeira 
espécie pelo peito (inteiramente avermelhado, em vez de ter uma mancha 
azul e branca) e da segunda pela cabeça, dorso e parte posterior (o 
rabirruivo tem a cabeça preta, o dorso cinzento e a parte posterior 
avermelhada):

BIOLOGIA DA ESPÉCIE

Esta espécie reside e reproduz-se no Parque Natural Regional do Vale Tua. A ave 
não é particularmente seletiva no que toca ao local de nidi�cação, prefere fendas e 
buracos nas rochas, solo ou entre raízes de árvores, mas constrói ninhos em 
qualquer estrutura que ofereça abrigo (desde máquinas agrícolas e grelhadores até 
vassouras, regadores ou vasos). O ninho em si é forrado com musgo, folhas e penas. 
A espécie forma casais monogâmicos, realizando a fémea duas ou três posturas de 
5 ou 6 ovos durante cada época de reprodução (geralmente entre abril e julho). Os 
ovos são incubados durante 13 a 14 dias. Na primavera/verão o pisco é quase 
exclusivamente insetívoro, enquanto o outono e inverno, particularmente no sul da 
Europa, torna-se parcialmente ou totalmente frugívoro.

CURIOSIDADES

Apesar de cantar todo o ano, no outono a sua melodia parece mais suave e 
melancólica. É uma das poucas espécies de passeriformes europeus em que as 
fémeas cantam regularmente, durante o inverno.
Os machos tendem a tornar-se bastante agressivos nas disputas territoriais durante a 
época reprodutora, inchando o peito para melhor exibir as suas penas cor de laranja 
e parecerem maiores, antes de atacar os opositores (estas lutas podem ser fatais).

Pisco-de-peito-ruivo Pisco-de-peito-azul Rabirruivo-de-testa-branca



TRITÃO-MARMORADO
TRITURUS MARMORATUS

O tritão-marmorado é o maior tritão da fauna Ibérica. É fácil de encontrar em 
massas de água com pouca corrente, durante a época de reprodução e 
sobretudo à noite.

QUANDO E ONDE OBSERVAR

A espécie distribui-se pela metade Norte da Península Ibérica e pelo 
sudoeste de França. Em Portugal, ocorre de uma forma contínua no Norte, 
sendo a sua distribuição limitada a sul pela Serra da Malcata, Castelo Branco, 
Abrantes e Leiria. Pode ser encontrada desde o nível do mar até aos cumes 
da Serra da Estrela.
Encontram-se numa grande variedade de ecossistemas, desde que estejam 
na proximidade de massas de água adequadas à sua reprodução. Preferem 
habitats aquáticos com água parada ou com pouca corrente, tais como 
charcos, poços, lagoas, tanques, represas, albufeiras e zonas de remanso de 
rios. Apesar desta espécie ser rápida e ágil dentro de água, mas lenta e 
desajeitada em terra, são bastante difíceis de detetar fora de água, uma vez 
que preferem manter-se escondidos debaixo de rochas, folhas, troncos de 
árvores ou entre as raízes de plantas.

IDENTIFICAÇÃO

Comprimento médio: 9 a 11 cm  |  Comprimento máximo: 16 cm
O tritão-marmorado é um anfíbio de média dimensão. Os membros são bem 
desenvolvidos, com 4 dedos nas patas anteriores e 5 nas posteriores. A pele 
tem uma textura granulosa. O dorso é verde brilhante com manchas escuras 
de padrão e dimensão variável, enquanto o ventre é creme ou acinzentado. 
Tem uma cabeça larga, achatada de contorno arredondado, corpo bastante 
robusto e cauda comprimida lateralmente. Os machos apresentam uma 
estreita linha vertebral raiada de branco e negro a qual, durante a época de 
reprodução, se transforma numa característica crista dorsal que se prolonga 
pela cauda. As fêmeas e os jovens nunca chegam a desenvolver esta crista, 
apresentando uma linha vertebral em tons laranja. 

Portugal: Pouco Preocupante
Global: Pouco Preocupante

Estatuto de Conservação



Data Hora Local Nº Indivíduos Observações

ESPÉCIES PARECIDAS

A espécie é extremamente semelhante ao tritão-pigmeu (Triturus pygmaeus), 
sendo mesmo considerada como uma subespécie de T. marmuratus até há 
pouco tempo. O tritão-pigmeu é mais pequeno e com o ventre claro com 
manchas escuras. A espécie também é super�cialmente semelhante ao tritão-
de-patas-espalmadas (Lissotriton helveticus) e tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton 
boscai), mas estes são mais pequenos e têm uma aparência bastante mais frágil 
(convém salientar ainda que L. boscai tem o ventre de um laranja vivo e os 
machos de L. helveticus tem membranas interdigitais nas patas traseiras).

outubro e maio. Nessa altura, machos e fêmeas dirigem-se para cursos e massas de água. 
Os machos, com a sua crista dorsal bem desenvolvida, fazem a corte ao maior número 
possível de fêmeas. O acasalamento é idêntico ao dos outros tritões, originando 200 a 400 
ovos que são depositados um a um, e cuidadosamente envolvidos por folhas de plantas 
aquáticas. As larvas, ou girinos, apresentam grandes branquias rosadas e acabam por 
desenvolver patas �nas e longas, alimentando-se de pequenos crustáceos, insetos e 
vermes aquáticos. Ao �m de 8 a 10 semanas, já estão bastante parecidas com os pais e 
adquirem respiração pulmonar, acabando por abandonar o seu local de nascimento.

CURIOSIDADES

A reprodução dos tritões é invulgar, uma vez que a fertilização é interna contudo 
não há acasalamento direto. Nos locais de reprodução, o macho realiza um ritual de 
acasalamento que envolve sucessivos batimentos laterais com a cauda, em frente 
da fêmea (que �ca relativamente apática durante todo o processo). Depois, o 
macho deposita um espermatóforo, que a fêmea escolhe recolher (ou não) com as 
patas e encaminhar para a cloaca. Metade dos ovos morrem alguns dias após 
serem depositados devido à chamada síndrome do cromossoma-1 (num fenómeno 
que não está inteiramente explicado, mas que resulta da necessidade de, no 
género Triturus, os dois cromossomas 1 terem tamanhos diferentes). 
Estudos realizados nas últimas décadas revelaram que os tritões-marmoreados 
usam as estrelas para se orientarem a caminho dos locais de reprodução.

BIOLOGIA DA ESPÉCIE

Fora da época de reprodução, o tritão-marmorado é uma espécie de hábitos 
terrestres, procurando lugares sombrios e húmidos. Os indivíduos saem dos seus 
esconderijos à noite, para caçar minhocas, lesmas e insetos e reproduzem-se entre 

Tritão-pigmeu

Tritão-de-patas-espalmadas

Tritão-de-ventre-laranja

Tritão-marmorado
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