
Águia-real
Nome: Águia-real ou Águia-dourada

Nome científico: Aquila chrysaetos

Reino: Animal

Classe: Aves

Família: Accipitridae – ave de rapina (carnívora, bico recurvado e pontiagudo, garras fortes e 
visão de longo alcance) de hábitos diurnos.

Habitat  (casa): Essa  espécie  de  águia  habita  em  grande  parte  do  Hemisfério  Norte,  é 
encontrada na Europa Ocidental, no Norte da África, e em grande parte da América do Norte.

██ Reprodução

██ Invernagem

██ Residente

Em Portugal estima-se entre 56 e 63 casais nidificantes (espécie que construi seu ninho em 
determinado  local).  A maior  parte  da  população  nidifica  no  Nordeste  transmontano  e  Alto 
Douro.  Os  demais  casais  distribuem-se  nas  serras  da  Peneda,  Gerês,  região  do  Tejo 
Internacional, Marão, troço médio do Guadiana e pontualmente noutras áreas.

Reprodução: época de reprodução inicia-se em meados de janeiro e prolongando-se até maio - 
setembro, podendo variar de acordo com a região geográfica, esta espécie realiza apenas uma 
postura por ano, sendo normalmente constituída por dois ovos (por vezes um ou três). As aves 
incubam os ovos durante 43-45 dias. Este trabalho é feito por ambos os elementos do casal,  
contudo a fêmea permanece mais tempo no ninho. 

Características físicas: podem ter até 1 metro de comprimento, mas quando abrem as asas 
podem atingir os 2 metros e meio de envergadura e podem pesar até 12 kg.

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,  répteis, 
lebres e carniça.

Sua velocidade comum durante o voo é de 45 a 50 km/h,  foram registados mergulhos que  
variam de 240 km/h á 320 km/h para capturar sua presa. 

Estado de conservação da espécie: Está em vias de extinção porque o homem destruiu o seu 
habitat e teima em roubar-lhe a sua fonte de alimento: a caça.   

Fontes:

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guia-real#Habitat_.28casa.29

http://arte-e-manhas-arte.blogspot.com/2011/06/em-portugal-aguia-real-e-uma-especie.html
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