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ESPÉCIE

LOBO - IBÉRICO
É uma das subespécies de lobos existentes em todo o mundo. Tem este nome porque vive nas zonas mais 
 altas de Portugal e Espanha. Os lobos fazem parte da família dos cães, mas são maiores e mais pesados.  

No estado selvagem, os lobos vivem em alcateias de 3 a 10 indivíduos, constituídos por um casal  
dominante e pela sua descendência. Em Portugal são conhecidas entre 45 a 65 alcateias.

O lobo-ibérico alimenta-se apenas de carne, é portanto uma espécie 
carnívora. Como vive em alcateias, consegue caçar animais de 
maiores dimensões, como o javali, o veado e o corço. Nas zonas onde 
as presas selvagens são mais escassas, o lobo pode também caçar 
gado doméstico (cabras, ovelhas e vacas). Num dia, um lobo come 
entre 3 a 5kg de carne. No entanto pode comer 10kg de carne e ficar 
uma semana sem comer!

Alimentação

Curiosidades
O lobo-ibérico distribui-se um pouco por todo o hemisfério Norte desde a América do Norte, Europa e por toda a Ásia.  
A espécie é originária do Pleistoceno Superior (há cerca de 300 mil anos atrás) e sobreviveu à Era do Gelo.

Vida em Alcateia 
O território 

ocupado pela alcateia 
é defendido por todos os 

elementos do grupo. No entanto, 
só o casal dominante é que

se pode reproduzir. Por ano nasce 
apenas uma ninhada, com 3 a 7 crias, 

entre os meses de março e maio.
Nos primeiros meses, as crias vivem 

numa zona restrita do território
e são alimentadas e protegidas
pela alcateia. Quando crescem  

podem sair da alcateia 
em busca de outro 

território.

Canis lupus signatus
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Os principais fatores de ameaça ao lobo-ibérico são a destruição 
do seu habitat, para construção de estruturas humanas (barragens, 
estradas), a redução de presas selvagens e a perseguição humana. 

Ameaças

Habitat

O lobo-ibérico habita zonas de 
montanha onde existem florestas 
e matagais onde se pode refugiar. 
Constrói tocas entre as raízes 
das árvores, debaixo de pedras 
ou em grutas, mas também pode 
aproveitar buracos já escavados 
por outros animais.  
Em Portugal existem atualmente 
2 populações de lobo ibérico, 
uma a norte e outra a sul 
do rio Douro.


