
ANIMAIS EM VIAS DE EXTINÇÃO EM PORTUGAL 
A ÁGUIA REAL

Atualmente são muitos os animais que estão em vias de extinção, como por 
exemplo, a águia-real. É importante que não desapareçam totalmente, porque 
todos os animais têm um papel muito importante na natureza. Por isso as 
caçadas a estes animais devem ser proibidas.

A águia-real (aquila chrysaetos) é uma ave de rapina de hábitos diurnos. 
Habita em grande parte do Hemisfério Norte, na Europa Ocidental, no Norte da 
África, e em grande parte da América do Norte. Durante o inverno elas podem ser 
encontradas no Alasca Meridional, no Canadá, no oeste dos Estados Unidos e 
México. Todos os outonos durante a migração  são vistas algumas no Minnesota 
e ocasionalmente no mississipi durante o inverno.
São aves protegidas pelo governo dos Estados Unidos e são consideradas 
ameaçadas de extinção . A caça, a eliminação de presas por alteração do habitat 
natural e o envenenamento por mercúrio  são os fatores principais que limitam as 
populações dessas aves. Elas abandonam os seus ninhos durante a incubação  
se foram perturbadas no seu habitat. 
A maioria das águias que habitam no Alasca  e no Canadá viajam para o Sul no 
outono quando a comida começa a faltar no Norte. Mas nem todas as águias 
migram, algumas permanecem no Alasca, no Canadá meridional, em Portugal e 
no norte dos EUA.
No que diz respeito a Portugal estas aves podem já estar extintas na Serra do 
Gerês e poderá nesta altura estar ameaçada a sua continuidade nos céus 
portugueses, principalmente pela caça que lhe foi, e continua a ser, movida por 
caçadores ilegais sem escrúpulos. Os postes de alta tensão e as torres metálicas 
que os transportam também têm sido motivo de muitas mortes. O 
envenenamento de muitas aves vem aumentar o seu desaparecimento.



Tem sido feito um enorme esforço no sentido de sensibilizar os habitantes destas 
zonas e os caçadores para a importância destas aves, tentando assim minorar 
estes perigos e contar com a colaboração das populações na preservação das 
aves de rapina.
Esta espécie mede entre 66 e 100 cm e chega a pesar entre 2,5 a 12kg.
Como em todas as aves de rapina, as fêmeas são ligeiramente maiores que os 
machos. Esta águia alimenta-se de tarântulas morcegos, pássaros, coelhos, 
ratos, toupeiras, repteis, lebres  e carniça.
A época de reprodução inicia-se em meados de janeiro e prolonga-se entre maio 
e setembro, podendo ainda variar de acordo com a região geográfica. Cada casal 
pode ter até 10 ninhos, mas só 2-3 são usados. Alguns casais usam sempre o 
mesmo ninho todos os anos, enquanto outros os usam alternadamente. O 
mesmo ninho pode ser usado durante várias gerações. 
O ninho normalmente é construído num precipício alto, porém também usam as 
árvores. O local de ninho preferido é onde a presa pode ser avistada facilmente. 
O ninho pode ser enorme se o local permitir. Alguns ninhos de precipício medem 
de 2,5 a 3 m de diâmetro por 1 a 1,20 m de espessura. É volumoso e é composto 
de varas,ramos, raizes e ervas daninhas e mato.
A fêmea é responsável pela maioria da incubação, embora o macho 
frequentemente ajude. A postura pode ser de 1 a 4 ovos, no entanto o mais 
comum é ser de dois ovos. Os ovos são de cor branco sujo e com manchas 
castanhas ou castanhas avermelhadas. 
A incubação dura entre 35 a 45 dias. As crias que nascem primeiro são mais 
fortes e é frequente matarem os irmãos menores e mais fracos. Os pais não 
interferem. O filhote é dependente de seus pais durante 30 dias ou mais.Cada 
casal precisa de cerca de 55 km de território para caçar. A velocidade comum 
durante o vôo é de 45 a 50 km/h. Estudos demonstram que foram registados 
mergulhos que variam de 240 a 320 km/h para capturar a sua presa. 
Existem 5 sub-espécies de águias-reais:
• Aquila chrysaetos canadensis
• Aquila chrysaetos chrysaetos
• Aquila chrysaetos daphanea
• Aquila chrysaetos homeyeri  - única sub-espécie presente na península ibérica
• Aquila chrysaetos japonica aquila chrysaetosinglesa
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