
 Nº 2

                                Águia-real 
                                  Aquila chrysaetos

A Águia-real é uma ave de grande  porte que está em vias de extinção. 
Tem as penas castanhas em quase todo o corpo, apenas na cabeça e nas 

bodas das asas é que tem penas mais claras. Tem as unhas e as garras 
compridas e muito fortes e os olhos amarelos ou castanhos.  As fêmeas 
são maiores que os machos, tendo maior peso e maior envergadura. A 
asa da fêmea pode medir ate 67 cm, o seu peso pode atingir 5,2 kg e a 
sua envergadura terá entre 200 a 220 cm, já o macho pode ter apenas 

ate 62 cm de comprimento da asa, pesar ate 3,7 kg e mais ou menos 200 
cm de envergadura. 
A sua alimentação é a base de coelhos bravos, lebres, ratos, répteis e 
outros roedores. A sua visão é excelente e permite-lhe ver tudo o que se 
mexe no chão e por isso quase nunca falha ao apanhar uma presa. 

A Águia-real tem o seu ninho em sítios altos, como grandes árvores ou 
penhascos nas serras onde exista perto uma grande área aberta para 
poder caçar. 
Na época de reprodução a fêmea é responsável pela incubação a maior 
parte do tempo. A incubação dura de 35-45 dias. Ela tem de 1 a 4 ovos, 

sendo o mais comum 2.

Os ovos são um branco sujo com manchas castanhas. As crias que 

nascem primeiro são as mais fortes e são dependentes dos pais entre 1 

mês a 1,5. Um casal destas lindas e soberbas aves precisam de um 

grande território para caçar. A velocidade do seu voo pode atingir de 45 

a 50 km/h e os seus mergulhos para capturar a sua presa também são 

a grande velocidade.

Curiosidades: 

Esta águia pode transportar até 3,5 kg em voo.

A águia dourada é conhecida por mergulhar para pegar sua presa a 

velocidades calculadas de 240 a 320 km/h.

Já se viu esta ave capturar aves voadores tão grandes como gansos.

Elas também foram vistas, ocasionalmente, comendo carne putrefaça. A 

Águia-real é uma ave de rapina, tem bico forte, recurvado, com potentes 

unhas curvas e aguçadas - as garras.

É uma ave diurna, porque a sua actividade é durante o dia. A sua 

eficiente técnica de caça levou os homens a treinar estes animais para os 

ajudar nessa actividade.

Está em vias de extinção porque o homem destruiu o seu habitat e tende 

em roubar-lhe o seu alimento: a caça.

       Lucas C.


