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 A PERDIZ

Perdiz vermella, Aleatorios rufa.
A perdiz vermella en estado adulto ten unha altura aproximada de 33 a 38 centímetros  e ten unha 
envergadura 50 a 30 centímetros, con un ravo que chega a medir 12 centímetros.
A plumaxe e a cor que a caracteriza cambia   segundo o sexo e idade.
Os polos dunha semanas non voan, non teñen rabo e a plumaxe é branca, na parte superior do pico é 
dourada na súa parte ventral.
As dúas semanas empezan a realizar pequenos voos  e a cor  da plumaxe, na parte superior do pico, 
cambia a unha cor negra, mentres que na parte ventral volvese branca.
A perdiz vermella prefire os lugares pedregosos con monte baixo  e terras de labranza, onde saen 
frecuentes plantacións do cereal de inverno e as legumes.

Documentación:
Http://www.mispajaros.com/perdices/roja.html
http//www.pajaros.es/p/p1/perdiz.com
http//www.savidurias.com
Guía das aves de Galicia E.D Bahia Xosé M. Penas Patiño, Carlos Pereira López e Carlos Silvar.

Samuel Batalla Mato  Diego Fernández Gómez    Iago López Gómez            David Esparís Matanza

O COELLO

O coello, Lepus cuniculus.

O coello mide aproximadamente entre 40 e 45 centímetros de longo; a cabeza é redonda, pero a cara 

lixeiramente alongada, o fuciño é pequeno e está situado nunha pequena zona da pel núa, sen pelo, e 

moi húmida. A boca é ancha, está rodeada polos beizos, que poden separarse para ver os dentes 

incisivos.A zona situada arredor da boca e as meixelas está cuberta con longos e finos bigotes. Os 

ollos do coello son grandes e dispostos lateralmente.

O coello atópase nos montes, sendo unha especie característica dos mesmos. Están presentes máis 

ou menos en todo o territorio de España.

O coello aliméntase sobre todo de plantas herbáceas e gramíneas, raíces e bulbos, así como a casca 

de plantas leñosas e froitos silvestres e pomares.

Os períodos de apareamiento coinciden con períodos de maior abundancia de alimentos, a xestación 

dura de 28 a 33 días.

Moita xente por a pascua come coellos de chocolate porque dá sorte . Os coellos aparecen moitas  

veces como protagonistas de contos infantís, porque crese que é un animal moi bonito e tenro.

Http://www.sierradebaza.org/fichas_faunas/04_11_conejo.htm

Mónica Rodríguez Somoza.

Uxía Nieto Pérez.

Xoel Seoane Espiñeira

Lucía García García

http://www.mispajaros.com/perdices/roja.html
http://www.sierradebaza.org/fichas_faunas/04_11_conejo.htm


O CUCO COMÚN

Cuco común,Cuculus canorus.

O cuco é unha ave de tamaño mediano, cor grisacea, rabo longo e ancho e as ás acabadas en punta.

O peteiro teno fino,ollos amarelos, patas tamén amarelas pero nun tono moi vivo.A femia é parda e 

o macho gris.

Viven en soutos e carballeiras, veñen de África anunciando a primavera e están con nós ata finais de 

verán. É unha ava que está diminuíndo moito na nosa zona.

O cuco común non constrúe niños. Pon os ovos nos niños doutros paxaros e pode chegar a poñer de 

12 a 15 ovos.

Ditos e crenzas do cuco

Se non se escoita o cuco de marzo a abril pode ser sinal de que é a fin do mundo, e se retrasa en vir,  

anuncia males.

Cantarea popular

Son da opinión do cuco,

paxaro que nunca aniña,

pon o ovo no niño alleo

e outro necio coidao.

http://www.pajaricos.es/mas/mascucocomun.htm
http://cuco.getafe.es/page_id=47

Manuel Pérez Arufe

Antonio Dubert Trillo

  Miguel Castro Casal

Sergio Camiño Ferreiro 

http://cuco.getafe.es/page_id=47
http://www.pajaricos.es/mas/mascucocomun.htm


O ESQUÍO

Esquío, Sciurus vulgaris 

É un mamífero roedor que mide 35-50 cm. Ten a boca e o nariz pequenos e un grande rabo. A súa  

pelaxe vermella cambia respecto ás estacións do ano, no verán teno claro e cando chega o inverno 

vólvese máis escura. Ten unhas orellas de escaso tamaño e unhas patiñas cunhas diminutas unllas 

que lle permite amarrarse ben ás pólas. Ademais ten un grande sentido da vista.

Encóntranse en case todo o mundo e son abundates en Galicia

É un amimal arborícola vive nos curutos das árbores en niños para abrigaren aos fillos da chuvia e 

do vento, ás veces utilizan niños feitos por outros animais, pero nunca para críar aos seus fillos. 

Cobíllanse en inverno no seu niño ou no almacén (onde gardan as noces que recolleron). Tamén 

viven preto dos regos ou de manantiais, xa que é imprescindible para a súa vida.

Ten o período do celo a partir de febreiro e pódese prolongar ata o mes de xullo. As femias maduras 

adoitan ter dúas camadas, as máis novas só unha. Cada parto consta de dúas a sete crías, pero o 

habitual e que teñan tres ou catro.

Alimentase de piñóns, sementes e froitos verdes e secos. Cando hai poucos alimentos van aos niños 

e comen crías doutros animais. Cos froitos que consiguen formar pequenas despensas no chan.

A xente di que os esquíos van ata o monte e esconden a súa comida en buracos que fan no chan.  

Cando  os  necesitan  volven  ao  monte  ,ulen  e  vólvena  coller,  pero  moitas  veces  as  sementes 

xerminaron antes de que vaian buscalas polo que axudan a que medren novas árbores.

O seu rabo emprégano para manter o equilibrio, cando saltan de póla en póla.

Documentación:

Separata do esquío: Fauna de Galicia

Galipedia

Paulo Souto Villanustre

Ana Bernárdez Areán

Alberto Pérez Aniceto

Uxía Mouriño Godoy  1º A



O OURIZO
   
Nome vulgar:  ourizo común, nome científico: Erinaceus europaeus 
Mamífero insectívoro de pequeno tamaño da familia dos erinaceidos, que ten as partes superiores 
do seu corpo cubertas de pugas. Ten unha maneira de andar moi lenta. Cando se senten ameazados 
fan de si mesmos unha bóla e ameazan coas pugas ao atacante. Aliméntanse, sobre todo de froitos e 
pequenos invertebrados.
 Soen habitar en terras con cobertura vexetal e humidade, no superior a 1.200 metros de altitude.
Son moi beneficiosos para o campo
Os ourizos véndense como animais domésticos.

WWW. Conciencia-animal.cl/paginas/.com.
WWW.enciclopediagalega-ourizo.com   
   

 Carlos Figueroa Rodríguez 
 Adrián Pinza González 
 Christian Baliña Lemos
 Carolina Dacosta Estévez
 Paloma Verdejo Vicinay 

 O PORCO TEIXO

O nome vulgar é o teixugo é o seu nome científico é meles meles, que deriva do latín mellis “mel”.
Mamífero carnívoro da familia  dos  mustelidos,  de tamaño medio,  a estrutura é robusta e están 
caracterizadas polas súas poderosas mandíbulas.
Teñen unha lonxitude de 90 cm, a pel é dura e está provista de longos e ásperos pelos; teñen unha 
cola curta, a cabeza é pequena, de pescozo curto e groso, o fociño é ahusado e moi móvil, pois 
úsano para a búsqueda de alimento, e as patas son cortas é robustas.
Despiden un intenso e peculiar olor que utilizan cando están excitados nos momentos de loita e de 
xogo.
A súa habitat está moi estendida por toda España. E un mamífero normalmente nocturno, pódese 
encontrar en granxas e en zonas habitadas.
 En España a presencia desta especie aparece condicionada a existencia da cobertura vexetal que 
pode  esconderse  nas  madrigueiras,  pero  estas  poden  encontrarse  baixo  rochas  e  en  zonas  sin 
vexetación e nos bordes de cultivos.
Son carnívoros a súa alimentación é moi variada, e pode realizarse a base de ratos, topos, ranas,  
caracoles,  escarabajos,  mazas  caídas,  bulbos,bellotas  e  incluso  proba  os  hongos,  en  numerosas 
zonas a súa alimentación está basada nas lombrices de terra, localízanse en terreos de herba baixa é 
detectanas cando están baixo o seu fociño, cactúranas cos seus incisivos e son extraídas casi sempre 
enteiras, cando o tempo é seco e as lombrices non afloran tanto, o teixugo comen frutas, creales, 
raíces e pequenos mamíferos;a especie americana é a máis carnívora.

Http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_mamíferos/pdf/57

Http://iberianature.com/natura_iberica/mamíferos/tejón/

         

http://iberianature.com/natura_iberica/mam%C3%ADferos/tej%C3%B3n/
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_mam%C3%ADferos/pdf/57_crni.pdf
http://WWW.enciclopediagalega-ourizo.com/


     O RAPOSO

Raposo, Vulpes vulpes
O raposo é o mamífero máis abundante do planeta. O raposo alcanza case o metro de lonxitude 
destacando na súa figura o rabo duns 35 cm. A cabeza  tena ancha e o fociño puntiagudo.
Ten as orellas ergueitas e triangulares, ollos oblícuos. Na pata dianteira ten cinco dedos e na traseira 
catro. Os raposos cambian de pelo dúas veces ao ano.
Encontrase  por  todo  o  hemisferio  norte,  tamén  habita  en  Australia.  A súa  matogueira  e  moi 
profunda, sempre furada en ladeiras  orientadas ao sur . Xunto as tobeiras sempre hai restos de 
animais e, por suposto, as súas pegadas .  O raposo e un animal xeralmente solitario, aínda que 
poden vivir en parellas permanentes o en grupos dun macho e dúas ou tres femias.
Os raposos teñen unha soa camada ao ano. O celo comeza no inverno, aos verros dos machos 
responden as femias dende decembro ata febreiro.
A xente di que o raposo entra pola noite no galiñeiro e come as galiñas ou os ovos.
 
www.google.es/oraposo 
http://www.rios-galegos.com/man//.htm
http://www.usuarios.multimania.es//rutasapies/textos/zorro_o_raposo.htm

Franco Xesús Pazos Vera.

Noelia Rodríguez Rodríguez.

Lorena Fajín Magariños

O XABARÍN

Xabarín, porco bravo, Sus scrofa.
O xabarín e un mamífero de tamaño mediano, dunha cabeza grande e alongada, ollos pequenos, o 
pescozo é groso e ten patas moi curtas. Os seus pelos son grosos e negros, miden entre 10-13 cm.
Adáptase a todo tipo de medios naturais sempre que encontren auga. Pódese localizar no nivel do 
mar e na alta montaña.
O embarazo dura tres meses tres semanas e tres días. Un xabarín da a luz a 4 ou 5 crías.
Din que o xabarín vai pola noite na procura de comida (millo, patacas...) Neste momento é unha 
especie en expansión e fai bastante mal nas leiras. 

Sierradebaza.org/.../jabali.htm
Enciclopedia Salvat, editorial Salvat

Rubén Mujico Crego
Adrián Pereira García 

Tamara Liste Blanco

http://www.usuarios.multimania.es//rutasapies/textos/zorro_o_raposo.htm
http://www.rios-galegos.com/man//.htm
http://www.google.es/oraposo


AS SERPES

As serpes, Ofidios

As serpes caracterízanse pola ausencia de extremidades e o corpo alongado. Algunhas posúen 
mordeduras velenosas, coma as cobras e as víboras, que utilizan para matar as súas presas e 
dixerilas. Outras serpes, como as boas e pi.
tons, matan as súas presas por constrición. Recoñécense 456 xéneros e máis de 2900 especies.
A pel da serpe está recuberta por escamas. A maioría das serpes utilizan escamas especializadas para 
desprazarse mellor. 
As súas pálpebras encóntranse permanentemente pechadas. As serpes mudan a pel periodicamente 
para reparar feridas e liberarse de parasitos externos. A locomoción realízase mediante ondulacións 
laterais do corpo. O esqueleto das serpes posúen moitas vertebras entre 200 e 400. Posúen potentes 
músculos o que lle permite unha gran abertura das mandíbulas e a deglutinación de grandes presas.
Os dentes son agudos e curvados hai atrás e implántanse no padal como no maxilar e o dentario. 
Hai catro tipos de dentes: Aglifos, opistoglifos, proteroglifos e solenoglifos.
A maioría das serpes son ovíparas.
Moitas especies usan o seu veleno para inmobilizar ou matar as súas presas. O veleno almacénanse 
en glándulas velenosas situadas na parte posterior da cabeza.
As serpes son capaces de adaptarse a case calquera medio. Viven en lugares moi variados como o 
deserto, ao auga ou o monte, excepto en zonas moi frías.
A muda da pel da serpe fai que sexa un símbolo de saúde e medicina

www.barranquismo.net
 “El libro de los anfibios y los réptiles”, 
 “ Los animales del bosque y la lagena”
http://www.aula2.elmundo.es
 
Minia Grobas Sebio
Cristina Barbazán  Cantelar
Andrea Camiña  Sánchez
Tatiana Rodríguez Fernández
Irene Barca Barbanzán

O LOBO
Nome común: Lobo
Nome científico: Canis lupus
Os lobos poden medir dende a cabeza ata o tronco uns 140 cm, o rabo pode medir duns 30 ou 50cm, 
a súa altura dende a súa cruz uns 90cm, o seu peso mínimo e de 30kg, e o seu peso máximo e de 
75kg. O  macho e máis grande ca femia. Ten grandes incisivos e caninos moi afiados. A súa pelaxe 
é gris, e en inverno é mais densa que no verán.
Os lobos esténdense  en case todos os tipos de hábitat, desde a tundra  Ártica ata as rexións 
esteparias e de bosques de mato, do sur e surleste de Europa.

“Mamíferos”, Guías de Naturaleza de editorial Blunme

Yepsi Mariana Mártinez  Pabón
Paco Mella Sánchez
Ivan Prupin Mosquera
Cesar Garcia Barata



O MOUCHO

Moucho, Athene noctua.
O moucho trátase dunha das aves nocturnas 
máis abundantes e coñecidas.
Ao poder vivir en practicamente todos os sitios 
que non sexan arboredos moi espesos.
De todas as rapaces nocturnas, esta ave é a máis  
pequena e gordecha. O moucho non é tan inimigo da luz do día como os  seus compañeiros de familia.
Cos seus vinte e poucos centímetros de altura, o moucho ten unha pinta moi simpática debido, sobre todo á súa mirada 
enfurruñada, impresión que dá 
pola especial configuración da faceira e a 
cabeza.

As donas do vento, Xurxo de Vivero, Edicións Xerais

Paula Sacido Pernas
Manuel Picado García
Natalia Rodrígues da Costa
Gabriela

O PAPORRUBIO

O seu nome  vulgar é paporrubio. O seu nome científico é Erithacus rubecula. 
É unha ave parecida ao pardal común,  pero e mais chamativo polo seu peito vermello, o resto da  
súa plumaxe e de cor parda.  Ten os ollos vermellos, as patas son finas, ao igual co pico. Mide 14  
centímetros e pesa 15 quilogramos.
É bastante común. É doado encontralo preto dos cursos fluviais, árbores de campos  e tamén nos 
parques. Soense en contrar ao carón do río Miño en Reza, Ourense.
A femia pon os ovos no chan, preto das ortigas. Tamén en arbustos, preferiblemente espiñosos. Pon 
os ovos de marzo a xuño , de 2-6 ovos brancos e apencados de rubio que choca a femia durante 
trece días . Dúas e ata tres roladas ao ano.
Se ves o paporrubio vas ter sorte
O fillo do pisco ten o paporrubio.
 
Http://www.rios-galegos.com/ave2121.htm 
Http://www.sierrasdebaza.org/fichas_fauna/00_aves/08-04_petirrojo/petirrojo.htm

Lorena Quinteiro Dosil
Ignacio Rodríguez García
María Xiraldez Leal
Alejandro De cal Marques

http://www.sierrasdebaza.org/fichas_fauna/00_aves/08-04_petirrojo/petirrojo.htm
http://www.rios-galegos.com/ave2121.htm


O POMBO

O pombo, Columba palumbus.
A súa cabeza é redonda e de cor gris, coma a do  resto da súa plumaxe. O pescozo é avermellado 
cunha mancha branca. As ás son nuns tons marróns moi claros, na parte superior teñen unha mancha 
branca en forma de paréntese. As partes inferiores avermelladas e o peito gris pálido. A cola é negra. 
As patas e os pés son vermellos, cunha lixeira cor malva.  
É sedentaria na Península Ibérica. A súa poboación no inverno aumenta, debido á entrada de 
numerosos pombos que, xeralmente, proceden de Portugal. O número de exemplares  aumentou 
notablemente nas últimas décadas.

www.pajaricos.com
 
Sergi López Biel
Sergio Fariña García
Simón Turnes Bouzas
Iago Rocamonde Bustelo

  O RAPOSO

Raposo, Vulpes vulpes
O raposo é o mamífero máis abundante do planeta. O raposo alcanza case o metro de lonxitude 
destacando na súa figura o rabo duns 35 cm. A cabeza  tena ancha e o fociño puntiagudo.
Ten as orellas ergueitas e triangulares, ollos oblícuos. Na pata dianteira ten cinco dedos e na traseira 
catro. Os raposos cambian de pelo dúas veces ao ano.
Encontrase  por  todo  o  hemisferio  norte,  tamén  habita  en  Australia.  A súa  matogueira  e  moi 
profunda, sempre furada en ladeiras  orientadas ao sur . Xunto as tobeiras sempre hai restos de 
animais e, por suposto, as súas pegadas .  O raposo e un animal xeralmente solitario, aínda que 
poden vivir en parellas permanentes o en grupos dun macho e dúas ou tres femias.
Os raposos teñen unha soa camada ao ano. O celo comeza no inverno, aos verros dos machos 
responden as femias dende decembro ata febreiro.
A xente di que o raposo entra pola noite no galiñeiro e come as galiñas ou os ovos.
 
www.google.es/oraposo 
http://www.rios-galegos.com/man//.htm
http://www.usuarios.multimania.es//rutasapies/textos/zorro_o_raposo.htm

Franco Jesús Pazos Vera.
Noelia Rodríguez Rodríguez.
Lorena Fajín Magariños.

http://www.usuarios.multimania.es//rutasapies/textos/zorro_o_raposo.htm
http://www.rios-galegos.com/man//.htm
http://www.google.es/oraposo
http://www.pajaricos.com/


PETO VERDEAL

Peto verdeal, Picus viridis

É un paxaro bastante grande  , 31 cm .Sexos iguais .Ten unha envergadurade sobre 42 cm
de media .A cabeza e a coronilla teñen cor vermella .O redor do ollo é negro e as meixelas 
pálidas.

É un paxaro abondoso en Galicia .O seu hábitat son os bosques abertos con árbores
intercaladas .Pero tamén se pode atopar en bosques de ribeira ,pero menos.

Aliméntase de insectos e larvas pero especialmente ,gústanlle as formigas .Constrúe o niño
nos troncos das árbores , preferentemente chopos ,e máis ou menos a unha altura superior
aos 3 metros .Pon entre abril e xuño entre 5 e 8 ovos, que chocan o macho e a femia durante
15 días .Os polos voan as 3 semanas de vida de vida .Vese pouco xa que é bastante esquivo.
Entre maio e xuño  pode observarse mellor .Non está protexido.

www.ríos-galegos.com/ave1920.htm
http://wwwríosgalegos.com/ave1920htm#/nome_científico
http://www.asturnatura.com/especie/picusviridis/html
http://wwwredagaron.com/elturismo/naturaleza/elecosistema.com
http://ichn.iec.cot/bagues/.com

http://wwwredagaron.com/elturismo/naturaleza/elecosistema.com
http://www.asturnatura.com/especie/picusviridis/html

