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SALAMANDRA DE FOGO

A salamandra de fogo  é uma espécie de anfíbio caudado.

A sua pele é característica de cor negra com manchas amarelas. Medem entre 14 e 

20 cm de comprimento. Elas adotam posturas anti-predatórias e são capazes de 

libertar pela pele uma substância tóxica, denominada samandrina.



COBRA  RATEIRA

A  cobra rateira é o ofídio de maiores dimensões da Europa, medindo 

entre 160 e 230 cm em adultos. Alimenta-se principalmente de roedores, o que 

explica o seu nome. É venenosa mas, não consegue inocular o veneno como 

defesa, usando-o apenas nas presas.



CARACOL

O caracol é um molusco gastrópode terrestre de concha espiralada calcária da 

família das lesmas. A concha é o esqueleto externo do animal 

e é feita de calcário.

Respiram através  de um poro respiratório e gostam de ambientes húmidos.



OURIÇO CACHEIRO

O ouriço cacheiro, também chamado porco espinho, é um mamífero insectívoro 

primitivo. Este animal está apenas presente no continente europeu e é 

facilmente reconhecível pelos seus espinhos, que revestem todo o corpo, exceto 

a cabeça e o ventre. Tem cerca de seis mil espinhos aguçados de 2 a 3 cm.



ZANGÃO

O zangão é o macho das diversas espécies de abelhas, especialmente da

Abelha-europeia. Caracteriza-se pelo porte superior às obreiras e pela ausência de ferrão.

Não produz mel porque não possui os órgãos essenciais para tais atividades. A sua única 

função é a de fecundar a abelha rainha, ação que acontece durante o voo nupcial.   



MELRO-PRETO

O melro-preto vulgarmente conhecido apenas como melro ou mérula. É omnívoro, 

consumindo uma grande variedade de insetos, vermes e bagas. O macho é todo preto, 

com exceção do bico e do anel orbital de cor amarela, e tem um vasto repertório de 

vocalizações. A fêmea e os juvenis são castanhos.


