
Parceiros institucionais

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA

ESPÉCIE

ÁGUIA DE BONELLI
É uma ave de médio a grande porte, com população estimada entre 128 e 150 casais em Portugal.  

É uma ave de rapina que, no estado adulto, apresenta asas castanho-escuras ou pretas e o peito branco sarapintado 
 de castanho. Também é conhecida por águia-perdigueira porque uma das suas principais presas é a perdiz.

A águia de Bonelli é uma grande predadora que caça coelhos, 
perdizes e pombos e, quando os vê, faz um voo muito rápido,
quase em queda-livre para os capturar. Por vezes utilizam
uma tática de caça em equipa de 2: uma delas vê uma presa,
tenta caçá-la mas falha a captura de propósito, para a segunda 
águia a conseguir apanhar sem a presa se dar conta!

Alimentação

Curiosidades
As fêmeas da águia de Bonelli são bastante maiores e mais pesadas que os machos, podendo ter mais 20 cm  
de envergadura (distância entre cada uma das extremidades das asas). Esta diferença de tamanho entre os 
géneros é bastante frequente nas aves de rapina.

Vida em Casal
 

As águias  
de Bonelli vivem em 

casal e são monogâmicas,  
ou seja, mantêm o mesmo 

parceiro a cada ano que passa.  
São muito territoriais e cada membro 
do casal, quer seja o macho ou a fêmea, 
cuida das crias, mas de forma distinta. 

Enquanto a fêmea fica no ninho  
a proteger as crias, o macho caça  
as presas e transporta a comida  

no bico ou nas garras  
para lhes dar.

Hieraaetus  fasciatus
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Esta espécie está ameaçada principalmente pela destruição do seu 
habitat, devido a construções, a incêndios ou exploração florestal.  
A plantação de árvores para exploração florestal, em sítios não 
indicados para isso, constitui uma ameaça porque reduz as áreas  
de caça da águia de Bonelli. Esta espécie caça sobretudo em áreas 
com vegetação baixa, porque são melhores para ver e apanhar
as presas. 

Ameaças

Habitat
Em Portugal vive em locais 
tranquilos situados nos vales  
dos rios grandes, rio Douro e rio 
Tejo, ou em grandes florestas. 
É característica de zonas  
de média e baixa montanha 
com vegetação mediterrânica 
e abundância de presas.  
Os ninhos são feitos em 
penhascos inclinados ou em 
árvores muito grandes e cada 
casal pode ter até 6 ninhos 
diferentes.


