
Os nosos animais 

5º e 6º de PRIMARIA 



A OVELLA 

 
  A ovella pertence á especie ovina. O macho é o 
carneiro (que ademais ten grandes cornos), A 
femia é a ovella e as crias son os años (tamen 
chamados cordeiros). A lá precede do seu pelame 
espeso e rizado, a miudo claro. 
A  ovella é vivipara por que nace do ventre da nai. 
 
A ovella é rumiante. Alimentase unicamente con 
herba e follas, mais  sérvelle a herba magra e 
seca . A doita vivir en rebaño. Polo tanto, 
atendendo á súa alimentación a ovella é un 
herbívoro. 
As ovellas teñen unha estratexia reprodutiva 
semellante á doutros animais gregarios. As femias 
xeralmente teñen unha soa cría (año), aínda que 
poden chegar a parir até tres, despois dun 
período de xestación que dura 150 días. Un 
rabaño de femias adoita ser fecundado por un 
único carneiro, que puido ser escollido polo 
gandeiro ou porque estabeleceu unha posición 
dominante por mor de combates con outros 
carneiros. A maioría das ovellas tan só se 
reproduce en certas épocas do ano, aínda que 
algunhas poden reproducirse todo o ano. 
Xeralmente, as femias acadan a madurez sexual 
entre os seis ou os oito meses de idade, mentres 
que os machos acádana entre os catro e os seis 
meses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ovella 

As femias teñen ciclos estrais unha vez cada 
dezasete días aproximadamente, momento no 
que emiten un olor característico e indican aos 
machos que están receptivas por medio de 
demostracións físicas.  

 O pastor cria as ovellas por a sua carne , polo 
leite para facer queixos que son moi apreciados e 
pola sua la . Cada ano precisa tosquiar as ovellas . 

A ovella bala . Malia a ovella e o año soen ser moi 
pacificos, os carneiros loitan entre eles cando 
chega o tempo de aparearse, mais xamais hai 
dous carneiros nun rabaño e polo tanto danse 
poucos enfrontamentos .Pode vivir asta os vinte 
anos . 

 

              O año 

 O CORDEIRO alimentase da leite da sua nai 
durante os primeiros 3 meses de vida. Aos poucos 
dias poden comer algo de eno e herba .Cando 
deixa de tomar leite, empeza a beber auga . 

Durante o dia, o cordeiro trota polo campo. Salta 
xoga e mastica herba. 
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O CABALO 

O cabalo  é un animal vertebrado, vivíparo e mamífero, polo que nacen do 
ventre da nai e  amamanta as súas  crías. 

Pola súa alimentación é un animal herbívoro,  o peso dun cabalo adulto é 
dende 300 kg o seu tamaño é grande. 

Ten a pel cuberta de pelo. Respira por pulmóns. Anda sobre as catro patas. 
Hai diferentes razas. Poden ser salvaxes ou domésticos; normalmente 
usanse para competicións, aínda que tamén se usan para arar. Cando non 
habia medio de transporte usabanse para viaxar. Son animais sociais que 
viven en rebaños.  A anatomía do cabalo permítelle facer uso da velocidade 
para escapar de depredadores e teñen un ben desenvolvido sentido do 
equilibrio e unha forte resposta de loita ou fuxida. Relacionado coa 
necesidade de fuxir de depredadores na vida salvaxe, os cabalos son quen 
de durmir tanto de pé como deitados. As femias, chamadas eguas, coidan 
das súas crías durante aproximadamente 11 meses, e un cabalo novo, 
chamado poldro, pode correr coa nai pouco tempo despois do 
nacemento.  

O cabalo alcanza a madurez sexual aos 4 anos. A xestación dura uns 11 
meses, e a femia da a luz unha única cría xeralmente. Só nunha idade máis 
avanzada poden ter xemelos. 

A maioría dos cabalos domesticados comezan a adestrarse coa cadeira de 
montar ou co arnés entre os dous e os catro anos. Acadan a madurez 
completa ós cinco anos, e chegan a vivir entre 25 e 30 anos. 



• Existen varias razas, unha delas é O Cabalo de Pura Raza 
Galega (PRG) é o nome co que se coñece oficialmente á 
raza equina autóctona de Galicia. Tamén chamado 
tradicionalmente cabalo galego de monte, cabalo 
galaico, poni galego, faca galiciana, faca galega ou, 
simplemente, cabalo do país. 

• Teñen distintas cores de pel: 

• Alazán    Bayo     Zaino   Overo    Palomino   Albino   
Moteado   Pinto 

•  Tamén teñen tres tipos de manchas na cabeza: 

• Cordón: si ocupa todo o morro    Estrela: si esta entre os 
ollos 

• Lucero: é o que está máis próximo as orellas 

•  Hai tres tipos de calzados: Calzado alto    Calzado medio   
Calzado baixo  

• Por último, hai distintos tipos de cascos:Rayados    Lisos  

•  As cebras son parentes próximos . 

 

Leila e Sheila 



A VACA 

A vaca pertence ao grupo dos vertebrados. É un 
mamífero, herbívoro do grupo dos rumiantes. 
E GRANDE ten catro patas e ten o corpo cuberto 
de pelo, dous cornos na cabeza, enriba dos ollos, 
ademais a sua lengua e áspera. A  súa cor cor pode 
ser  variada, seralmente ten que ver coa raza: 
blanca, negra, pinta e tamen pode ser rubias . 

As vacas rubiasson valoradas polas súas crias e 
mámanlles os becerros  o leite, nembargantes as o 
granxeiro normalmente dedícase ao leite, pois dan 
máis cantidade. 

En Galicia hai razas como por exemplo rubia 
gallega, caldelana, chachena, bianesa e pinta ..... 
 É un animal doméstico moi beneficioso para o 
home. Aporta leite un alimento importante e do 
que se fan moitos productos derivados. Queixo, 
manteiga, iogures…e  ademais carne. 
A vaca asta preñada 9 meses. Tarda en estar en 
celo desde que pare 45 dias e despois cada 20 
dias. 
 
Como pertence ao grupo dos rumiantes o seu 
sistema dixestivo permitelle dixerir alimentos ricos 
en fibra,que remuxia e rumia durante moito  
tempo xa que como todos os rumiantes ten o 
estómago dividido en catro partes. 
 

 



A VACA 

 
 
 
A vaca pertence a familia dos bovino. Hai cerca de 124 
millons de vacas en todo o mundo. As vacas son moi 
apreciadas pola sua producion de leite 
 
O granxeiro múxeas a diario normalmente dúas veces ao 
día. 
No inverno viven máis tempo nos establos pero en 
primaveira gustalles sair ao campo para pastar ao  seu 
gusto 
 O macho da vaca é o boi, que se recoñece a simple vista, 
tanto pola fortaleza física como polos cornos. 
As súas crias son os xatos. 
     

  O xato  
   
A cria da vaca chamase xato e o crecer primeiro 
convertese en xato e despos en novillo o xato so se 
alimenta de leite materna durante os primeiros tres 
meses. Ao cabo de 2 meses xa pesa 80 kilos. despois 
empeza a pastar polo prado, donde se pasa o dia 
comendo herba 
 
 
Candela e Verónica 
 
  
 



O PORCO Teñen un período de xestación curto, 
dunhos 114 días, e poden ter camadas 
mui numerosas. Son herbívoros en 
estado salvaxe porque tienen unha 
mandíbula preparada para vexetais. 
Na súa domesticación son omnívoros 
e dáselles tamén carne, sempre 
picada, pero consumen una gran 
variedade de vexetais e restos 
orgánicos que conteñan proteínas. 

Nas casas do rural  cuidan os porcos que 
van a sacrificar para a súa 
alimentación o resto do ano..pero 
tamén hai granxas para vender a súa 
carne... 

 

 

 

 

 

Zaro e Manuel 

Grupo animal: Mamífero. 

Tipo: Vertebrado. 

Reproducción: Vivípara. 

Alimentación: Omnívoro. Come verduras, raíces e carne. 

Peso: 200/450 kg. 

Tamaño: 1,20 m. 

Descripción: É rosa ou negro, ten un fuciño co que anda a 
fozar todo e un rabiño en forma de sacarrollos. Os sonidos 
que fan chámanselle cuíncar. O porco come de todo. O 
granxeiro cría os porcos por que a súa carne é moi rica. 

En Galicia a matanza encerra tradición. Sóese facer a 
matanza no inverno que é unha festa na que matan aos 
porcos e preparan a súa carne para comer o resto do ano. A 
carne conserévase ou ben salándoa ou ben embutindo no 
chourizo, salshichon..e logo afumándoa. 

A súa carne orixina alimentos típicos e moi valorados como o 
chourizo, a cachola, o xamón.... 

 O porco críase no cortello ou na piara. Tamén se lle chama 
cocho. Vive entre 12 e 15 anos. O número de crías que dá ao 
ano son sobre 10 ou 12. 

  



O COELLO 

GRUPO ANIMAL: Mamífero 

TIPO: Vertebrado 

REPRODUCCIÓN: Vivípara 

ALIMENTACIÓN:Herbívoro, aliméntase de Cenorias, pienso,verzas... 

PESO:Entre 2 ou 3 kg      

TAMAÑO: Entre 50-70cm de lonxitude 

ÉPOCA DE PARTO: Son posibles de 5 a 7 partos ao ano 

DESCRIPCIÓN: As cores predominantes son de tonalidades grises, 
pero hainos brancos, negros.... Útil ás persoas pola súa carne, usada 
como alimento, e pola pel, usada para confeccionar vestiario. Crese 
popularmente que a pata de coello é un amuleto de boa sorte. Hoxe 
en día é tamén frecuente criar coellos como animais de compañía. 

O tamaño dos coellos é variábel. Como todos os lagomorfos, posúen 
catro incisivos na mandíbula superior e dous na inferior que medran 
continuamente durante a súa vida. Nisto diferéncianse dos roedores, 
que posúen dous incisivos tanto na superior como na inferior. Os 
coellos teñen orellas longas, patas posteriores grandes e colas 
pequenas e suaves. Desprázanse saltando, para o que utilizan as súas 
poderosas patas posteriores. . Os coellos viven entre 4 e 10 anos. 

Os coellos escavan redes de túneles, ou tobos ou coelleiras, nas que 
permanecen a maior parte do tempo. Está empaentado coas lebres, 
pois ambos pertencen á familia dos lepóridos. 

 



O COELLO 

O coello posee unha xerarquía moi marcada en torno o tobo, a 
súa familia componse de varias femias e un macho adulto 
dominante, logo hai varios machos máis xóvenes e varias 
femias. 

O apareamento é durante todo o ano. A preñez bota entre 28 
a 33 días, normalmente soe ter 5-7 partos o ano. 

Veñen o mundo entre 3-9 crías cubertas de pelo e cos ollos 
pechados, e pesan entre 40 a 50 gramos, son amamantadas 
durante 3-4 semáns e logo independízanse a quinta semáns. 

O coello alcanza a súa madurez aos oito meses, cando pesa 
aproximadamente un kilo. 

Hai coellos domésticos pero tamén os hai salvaxes, o coello do 
monte. Habita en xeral montes e bosques. Quere 
normalmente monte baixo, con solainas. Necesita tamén un 
terreo que sexa compacto para poder facer o seu toco ou 
toba. 

O coello de monte ten moitos inimigos, entre eles o home e os 
incendios, a caza furtiva, as excesivas pistas forestais que 
permiten a caza furtiva, etc. 

Os seus inimigos naturais, de tódolos xeitos, son os lobos, o 
zorro, os buhos, as águias, etc. Ten moitos. 

Tamén as enfermedades. En particular a mixomatosis, unha 
enfermedade vírica que está a rematar con esta especie. 
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O PAVO 

Grupo animal: Aves 

Tipo: Vertebrado 

Reproducción: Ovípara 

Alimentación: Omnívoro. Aliméntanse, sobre todo, de 
insectos e de plantas. 

Peso: 5/10 kg 

Tamaño: Sobre 60 cm 

Descripción: O seu corpo está cuberto de plumas, ten dúas ás 
e dúas patas con tres dedos e unhas pezuñas afiladas e teñen 
peteiro. Non voan. Son brancos ou negros e desprázanse 
andando. Respiran por pulmóns. 

Pode vivir arredor dos dez anos, 

Poden por dez ovos ao ano. Chegou a Galiza no século XVI. As 
súas crías chámanse polos 

Os seus sons chámanse grallas. A súa carne apórtanos 
alimento e   soe ser un prato típico no Nadal. 
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A GALIÑA 

As galiñas pertencen ao grupo dos vertebrados, concretamente ao 
grupo das aves. Son ovíparas, e dicir, nacen de ovos. Pola súa 
alimentacion é un animal omnivoro, aliméntase con todo tipo de 
comida como: millo, pan, miñocas, pienso, gusanos... 
O seu peso soe ser de a partir de 1,5kg e é de tamaño pequeno. 
As súas caracteristicas  son: ten o corpo cuberto de plumas, peteiro, 
crista na cabeza, dúas patas, e dúas ás que lle permiten voar a 
pequenas alturas. 
As galiñas reprodúcense por ovos o seu macho é o galo, que é o 
amo do curral e encargado de fecundar os ovos no interior da 
galiña.  Distínguimos a simple vista os galos e as galiñas. o sonqe 
emite o galo coñecese coa onomatopeia ki-ki.ri-ki ou canto e o 
carexo coma as galiñas. 
 A estación de reprodución comeza na primavera e prolóngase até o 
verán, coa intención de que os pitos nazan baixo a calor estival. 
As galiñas poñen cada día durante varios días un ovo, no que se 
desenvolve o embrión que incubarán ata que naza, daranlle calor e 
rotarán a súa posición durante 21 días. Coñécese como galiña choca  
que é a que deixa de pór ovos e céntrase en incubalos e protexelos. 
O embrión nútrese da xema, que penetra no seu interior por medio 
do embigo. Ao termo do primeiro día o sistema circulatorio xa será 
operativo dentro do ovo, e a cabeza comezará a tomar forma. Ao 
quinto día fórmanse os órganos sexuais, ao décimo terceiro 
comézase a calcificar o esqueleto usando o calcio da casca do ovo, e 
aos 21 días o pito está completamente desenvolvido para comezar 
a romper a casca, o cal lles pode levar de 10 a 20 horas. A galiña 
cacarexará ao ouvir piar aos pitos, para animalos a saír do ovo. 
 



A GALIÑA 

Como non todos os ovos eclosionan ao mesmo tempo, a nai 
continúa incubando durante dous días desde o nacemento do 
primeiro dos pitos, os cales esgotan os nutrientes da xema que 
absorberon antes de nacer. Entre as 2 e 4 semanas despois de nacer 
os pitos xa teñen plumas, e ás 8 semanas xa teñen a plumaxe do 
adulto. Ás 8 ou 10 semanas son expulsados do grupo polas súas 
nais para que formen o seu propio ou se unan a outro. 

As  galiñas Son domesticas, e adoitan a vivir nas granxas.  Ten unha 
enorme importancia para os seres humanos, Ademáis da súa carne, 
as galiñas fornecen ovos outro rico e sabroso alimento que orixina 
gran variedade de platos. . 

Posúen unha relación social no curral moi especial, cunha orde 
xerárquica que comeza a desenvolverse á semana de vida, e que ás 
sete semanas xa está completamente establecida. Hai un macho 
dominante, que domina sobre todos os demais, e un macho 
sometido a todos. As galiñas teñen unha orde xerárquica 
independente e non entran na dominancia dos machos. 

A  dominancia consiste na elevación da cola e a cabeza. A submisión 
móstrase de forma oposta, baixando a cabeza e a cola, agachándose 
e inclinando a cabeza cara a un lado. As galiñas séntense a salvo 
baixo a dominancia dun galo, e só se defenderán se se atopan 
afastadas do galo dominante. Se morre o galo dominante, o 
seguinte na orde xerárquica toma o cargo inmediatamente. 

Joel e Marcos 

 



O GATO 
O gato pertence ao grupo dos vertebrados  e dentro destes 
ao grupo dos mamiferos e viviparos, ou sexa que nace do 
vientre da sua nai e alimentase do leite das mamas. 

A sua alimentacion  nas primeiras semanas alimentase de 
leite materna. Despois comerá fundamentalmente carne, 
aínda que tamén algunhas verduras e cereais. 

O gato é un animal doméstico da familia dos felinos. Vive 
coas familias sendo famosa a súa aficción a caza doutros 
animais perxudiciais nas casas especialmenteos ratos. oscila 
normalmente entre os 3 e os 8 kg de peso. Os gatos 
domésticos viven uns 15 anos se reciben bos coidados. 

É un animal instintivamente cazador. Os gatos en liberdade 
viven de forma semisalvaxe e cazan ratos e ratas, entre 
outras especies, que doutro xeito comerían importantes 
cantidades de gran. Os domésticos capturan insectos, ratos e 
pequenos paxaros instintivamente, aínda que xeralmente 
non os consumen. Incluso, as presas poden ser utilizadas 
como obsequio para o dono. 

Os gatos teñen unha gran variedade de pelaxes e cores, aínda 
que a grandes trazos adoita facerse a distinción entre razas 
de pelaxe longa e de pelaxe curta existindo variedades de 
razas. O rabo serve para manter o equilibrio, e pode variar 
moito en tamaño. Os seus dentes e poutas están adaptados 
ao seu estilo de vida carnívoro. 

 



O GATO 

Póñense en celo entre xaneiro e marzo. As femias están 
preñadas 55 días e paren entre 2 e 6 crías, ás que dan de 
mamar entre 3 e 4 semanas. Os gatiños nacen cos ollos 
pechados, e así permanecen os primeiros días de vida. 

O gato ten unha arquitectura corporal que lle dá enorme 
flexibilidade, resistencia e forza. Pode cazar e comer máis de 
cen especies distintas, e utiliza as técnicas de depredación 
dos demais felinos: axexar con paciencia, turrar con rapidez e 
propinar unha trabada certeira á caluga da presa que lle 
crebe a médula espiñal ou a asfixie. 

para defenderse utilizan as suas garras, golpeanse e 
mordense unhos aos outros cando xogan, os gatos lavanse 
coa pata mollada que lamen e pasa por encima. Hai un dito 
que dí que se a pasa por detras da orella quere dicir que vai 
chover. 

Alguns tipos de gatos son: Siamés, Persa, Abisinio, Bengala, 
Exotico, Bosque de Noruega, Siberiano, Azul ruso..... 
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O GATO 



O CAN 

O can é un mamífero carnívoro que pertence á familia Canidae, ao 
igual que os lobos, raposos e coiotes. En xeral, o termo 'can' 
emprégase para referirse á raza doméstica, a cal crese que 
descende dun antergo similar ó lobo. Con todo, algúns científicos 
sosteñen que o can é unha subespecie de lobo. 

Os sentidos máis desenvoltos nos cans son o olfacto e o oído, 
sendo estes utilizados polo ser humano de moitas maneiras, tanto 
na caza como na detección de certos elementos como drogas ou 
mesmo persoas. 

Razas Galegas 

O can de palleiro é unha raza de can de tamaño medio de orixe 
galega. Recibe outros nomes segundo as zonas, como can do 
gando, can das vacas, can da casa, can lobo ou can lobeiro. A súa 
función  é a de can pastor e tamén de garda. Recibe o nome de 
Can de Palleiro en alusión ó palleiro onde adoitaba durmir. Aínda 
que a súa función tradicional era a de ser o guía do gando, hoxe en 
día hai exemplares adicados a distintas funcións, como axuda a 
discapacitados, cans de terapias para persoas maiores e cans de 
salvamento. 

guicho ou quisquelo é unha raza de cans de orixe galega. O seu 
nome vén das súas características orellas guichas. A súa función é 
a de can de caza especializado na caza do coello de monte de 
Galicia, polo cal tamén recibe o nome popular de "coelleiro". Os 
bos exemplares en pureza non abundan, sendo moi solicitados e 
requiridos polos cazadores. 

 

 



O CAN 

O perdigueiro galego é unha raza de cans de orixe galega. 
É un can de caza de mostra, especializado na caza de 
pluma (perdiz, arcea e paspallás). Tamén recibe o nome 
popular de "can das perdices". algunha 

O can podengogalego. 

Hai outras razas como mastín españols, dos Pirineos, 
galgo, labrador, dálmata….algunhas razas poden ser 
perigosas. 

A cria do can chamase cachorro , o cachorro e capaz de 
recoñecer a sua familia e a xente Despois das 3 primeiras 
semanas saenlle os dentes poden empezar a comer 
comida solida. Ao cabo de 5 semanas pode masticar e 
empezar a comer penso. 

Durante as primeiras semas os cachorros non se separan 
da sua mai, cando van crecendo gustalles dispoñer do seu 
propio espacio  como un cesto para durmir e tamen lles 
gusta sair a correr polo campo. 

Os cachorros son cegos e xordos durante as primeiras 15 
dias da sua vida . 

O sentido do olfato dos cans e un 44 mellor que o dos 
homes . 

A nai comese solo as primeiras desposicions dos 
cachorros . 

Candela e Verónica 

 



O CORZO 

Despois de varias relacións singulares entre eles 
prodúcese a fecundación. Como en algunhos 
outros mamíferos, prodúcese unha 
implantación diferida do óvulo fecundado, 
comenzándose a desenvolver o embrión 
meses máis tarde. As crías nacerán na 
primaveira. A pesar de ter unha idade moi 
curta as crías, as femias volverán a estar 
pronto en celo, pero non abandorán as súas 
crias que permanecerán encamadas e 
acudirán a amamantalas. 

As femias acuden a ter as súas crias aos mesmos 
lugares. 

 

Grupo animal: Mamíferos. Ten o pelo cuberto de pelo. 
Cando nace, do ventredasúa nai, aliméntase do leite da 
súa nai e despois de herba polo que pertence ao grupo 
dos mamíferos e dos herbívoros.,  

Tipo:Vertebrado- Ten columna vertebral e osos. 
Desprázase empregando as súas catro patas. 

Reproducción: Vivípara. Nace do ventre da súa nai. 

Alimentación: Hervíboro. A súa dieta alimentaria 
componse de follas de arbustos e de árbores baixos. 

Peso:15/30 kg 

Tamaño:1,6/2,5 m 

Descripción: É de tamaño pequeno, similar a unha 
ovella, o seu  cor varía segundo a época do ano dentro 
das variedades de tonalidades gris ou marrón. Ten 
unha cola moi curta 

 O son do corzo chámaselle ladrido. Os machos teñen 
unha cornamenta pouco ramificada que perden en 
outubro e novembro. O corzo considérase un animal 
predominantemente forestal. 

A finais de xullo cada macho xúntase con varias femias 
xa que hai máis femias que machos para o 
apareamento. 

Zaro e Manuel 

 



O LOBO 
• Nalgunhas ocasións (sobre todo no inverno) 

os lobos forman grupos máis numerosos, de 
varias familias; é o que se chama unha 
manda, aínda que esta non adoita ter máis 
de dez membros. 

• Os lobos teñen unha estrutura social moi 
xerarquizada, amosan modelos de 
comportamento para informar da súa 
posición social de dominio ou submisión. 
Cada manda está liderada por un macho que 
copula coa femia dominante. 

• O ouveo do lobo é moi característico, e 
escoitase máis durante o inverno, cando se 
aparean. O seu ouveo serve para se manter 
en contacto cos distintos membros da 
manda, delimitar territorio e para advertir a 
presenza de mandas "estranxeiras" no seu 
territorio. 

 

O lobo e un animal  salvaxe e vertebrado que pertence ao 
grupo dos mamiferos. É viviparo xa que nace do ventre da 
sua nai. 
A sua alimentacion e carnivora: come animais como corzos, 
xabarins, cans, ovellas, cabras, paxaros... 
O lobo gris, coñecido sinxelamente como lobo, é o maior 
membro en liberdade pertencente á familia dos Cánidos 
sendo o seu parente máis achegado. Os lobos son 
tipicamente depredadores nos ecosistemas nos que moran.  
O lobo gris é a especie que habita en Galicia, en ecosistemas 
distintos: pradeiras, bosques e tundras pero nunca en 
montañas moi elevadas. En épocas de escasez de alimentos 
baixan aos arredores das casas para atacar os rebaños de 
ovellas, cabras ou aos animáis domésticos como cans, gatos... 
atópase tamén en case toda Europa, Asia así como en 
América do Norte. 
Un lobo gris adulto pode chegar a medir 1,6 m de 
longo(incluíndo o rabo) e pode pesar ata 80 Kg. A cor da 
pelaxe adoita ser negra, marrón e agrisada polo lombo e 
branca no peito.  Todos os lobos posúen uns dentes moi 
poderosos, cola peluda, pupilas redondas e un potente 
olfacto.  
O tobo dun lobo pode ser unha cova, un tronco dunha árbore 
oca, unha zona de vexetación espesa ou un burato na terra 
feito por el. A reprodución dos lobos ocorre na primavera, 
pero aparéanse no inverno. A femia prepara a gorida para 
parir a súa camada, que adoita estar entre un e once lobetos. 
Os pais coidan as crías durante un ano, e estes constitúen un 
grupo que se establece nunha zona e deféndea marcando o 
seu territorio con excrementos e ouriños. 

Joel e Marcos 
 



O RAPOSO 
O XABARÍN 
• Aliméntase de todo, pero o que máis lle gustan son os vexetais da 

estación, así na primavera consume plantas herbáceas, landras , 
raiceiras, insectos, ovos, etc. No verán sigue coas plantas, landras, 
millo, insectos. E no inverno, o anterior máis castañas,  bellotas, 
setas, e plantas silvestres.   

• O que máis lle gustan, son : as castañas, bellotas, setas, uvas, centeo 
e millo causando algún estrago nas leiras dos agricultores.  

• O xabarín tamén se atreve con pequenos animais, como ratas ou 
coellos. De feito cálculase que un 14% da súa alimentación son de 
pequenos animais que depreda.polo que é un animal omnívoro. 

• Vese  en bosques de todo tipo, tamén en áreas de cultivo e labradío. 

• Hoxe prolifera moito xa que hai unha despoblación do home que o 
favorece.  O monte actual,  onde non se queima, é o lugar idóneo 
para esta especie. 

• No noso concello abundan dando lugar a una actividade deportiva 
como é a caza.  Considérase peza de caza maior. 

• Van en grupos de 6-10 animais. Chámanse neste caso piaras, que por 
regra xeral o forma a femia e as súas crias. 

• As veces un macho moi vello vive so ou acompañado a unha distancia 
doutro macho chamado neste caso escudero, que lle sirve de vixía, e 
polo tanto de alerta e precaución. 

• O celo vai dende o mes de  novembro a xaneiro, con 4 ou 5 
meses de preñez, e poden vir ata 12 crías, que abandonan a 
parideira xa na primeira semán, seguen a nai e son 
amamantados tres meses. 

• As crías chamadas rallóns presentan unha librea especial 
durante os seis primeiros meses. O fondo é grisáceo e aparecen 
unhas liñas amarelas. 

• Os seis meses cambian a pelaxe e toman un tono vermello. 
Chámanse verracos. 

 

Nen@s de 5º e 6º 

GRUPO ANIMAL :mamifero por que nace do ventre da 
mai       
TIPO:vertebrado por que ten osos  
REPRODUCION:vivipara alimentase das tetas da nai  
AIMENTACION: carnivora por que come carne  
PESO: 7 e 10 kilos 
TAMAÑO:arredor dun metro 
  
O raposo e un mamifero da familia  do can. É moi axil 
e rÁpido. Ten o fuciño aguzado, a cola longa, pode 
medir ata uns 45 cm, e  as orellas grandes. 
  
O seu pelame é espeso co pelo nirsuto. A sua cor 
varia a gris a avermellado. A parte inferior do seu 
fuciño e branco. 
  
Vive no bosquen en tobos qe fai el, pero adáptase moi 
ben a todos os medios e pode aventurarse ata os 
arrabaldes das cidades a procura de alimento. 
  
O raposo a diferenza doutros caninos cazan solitario E 
moi axil e unha vez capturada a sua presa mediante 
un chimpo e capaz de matala moi rápidamente. 
As súas presas preferidas son as galiñas. 
É un animalmoi astuto, sendo capaz de facerse o 
morto se se ve en perigo ou acorralado, para logo 
poder fuxir.  
  
  

Candela e Verónica  
 



A SERPE 
O LAGARTO 

• Grupo animal: Réptiles 
• Tipo: Vertebrados 
• Reproducción: Ovípara 
• Alimentación: Omnívoro. 
• Peso:500/600 g 
• Tamaño: sobre 15 cm 
• Descripción: É un lagarto bastante grande, sobre 15 cms. A cor é verde 

herba. Vive preferentemente nas matogueiras e arbustos, sobre todo 
silvas, as que trepa perfectamente, dedicándose a caza. Gústanlle os 
regatos e non vive lonxe deles. 

• Está presente en toda Galicia. 
• Algunhas especies de lagartos poseen reproducción asexual. Esto 

significa que non precisan encontrar  un compañeiro coa  finalidade de 
ser capaz de producir descendencia e teñen a capacidade de crearla pola 
sua cuenta. Son moi poucos os que fan esto, así como hai moi pocos tipos 
de seres vivos no mundo con esta capacidade.  

• Normalmente  necesítanse dous lagartos para o apareamento, un macho 
e unha hembra. A base da cola ten glándulas que durante a temporada 
de apareamento producen cheiros moi foertes que atraen o sexo oposto. 
As femias soen sentirse atraídas polos machos que emiten estos fortes 
olores. 

• Os machos poden percorrer grandes distancias coa finalidade de atopar 
femias para aparearse. 

• Para as especies que poñen ovos, a femia debe atopar un lugar seguro, 
donde poñer os seus ovos con éxito e mantelos a salvo dos 
depredadores. Unha vez que pon os ovos abandónaos. Poden pasar 3 
meses para que os ovos eclosionen, pero esto depende da especie o 
lugar. 

• A femia tratará de atopar un lugar con abundante vexetación para 
manter os ovos con calor. Esto inclue area o áreas de vexetación 
podridas. Hai especies que só poñen un  ovo, pero a maioría deposita 
varios ovos á vez.  

• O lagartiño que nace ten que atopar a maneira de saír dos ovos pola súa 
conta, e coidar a suas necesidades dende o principio. Las femias que 
levan as crias no seu corpo hasta que nacen tamén os deixarán á sua 
chegada. Estos xoves réptiles saben instintivamente cómo valerse por sí 
mismos, son réplicas en miniatura dos seus pais adultos. 
 
 

Grupo animal: Réptiles. 

Tipo: Vertebrado. 

Reproducción: Ovípara. 

Alimentación: Carníbora. Come insectos e 
animais pequenos coma rás e lagartixas e 
gústanlles máis os animais vivos. Elas non 
poden masticar a comida polo tanto 
engúllenas ou morden a súa presa para 
inxectarlles veleno e logo descompóñense e 
as serpes xa son capaces de comer o resto 
dos líquidos. 

Peso: 20/500 kg. 

Tamaño: É variado dependendo de que tipo 
sexa. 

Descripción: O seu cor é variado, viven en 
solitario e soen vivir ata os 30/40 anos. O 
seu ovo eclosiona en 2 semanas e poden 
poñer ata 100 ovos ao ano. Mudan a pel 
periódicamente. Soen vivir en zonas cálidas. 
Existen case 3.000 tipos distintos e algúnhas 
son velenosas. As serpes son xordas e 
continúan crecendo toda a vida.  

 

Zaro e Manuel 



A BOLBORETA 
Nun momento do seu desenvolvemento, a 

eiruga protéxese dentro dun casulo e alí 
transfórmase en crisálida. A bolboreta 
adulta sae rompendo o esqueleto 
externo da crisálida. Para entrar na fase 
de crisálida a eiruga busca un lugar 
resgardado ou constrúe un casulo, como 
ocorre por exemplo na bolboreta da 
seda. 

4.Adulto:A ninfa abrese e sae a bolboreta 
adulta. Bombea o sangue as suas as para 
extendelas, e espera a que se sequen. 
Logo voan en busca dunha parella. 

As bolboretas adultas aliméntanse libando, 
chuchando o néctar das flores coa súa 
trompa, unha estrutura bucal extensible 
evolucionada a partir dalgunhas das 
pezas bucais articuladas típicas dos 
insectos. 

Machos e femias búscanse activamente, 
empregando as bolboretas diúrnas 
como guía visual o seu bater de ás 
característico, e empregando as 
nocturnas o sentido do olfacto. Tras a 
fecundación, a femia pon varios centos 
ou milleiros de ovos. Nalgúns casos a 
vida adulta é breve, vivindo só o tempo 
necesario para asegurar a reprodución 

Joel e Marcos 

 
 

A bolboreta é un animal invertebrado pois non teñen osos nin columna 
vertebral. Pertence ao grupo dos insectos. 
Son ovíparas, nacen de ovos que deixan as bolboretas femias nunha 
planta hóspede específica.  Teñen duas as que lle serven para voar. 
As bolboretas teñen as as cubertes de escamas como as tellas dun 
tellado. En xeral as bolboretas son de colores brillantes e voan durante o 
dia. 
As bolboretas aliméntanse de liquidos como o nectar de flores ou froitas 
en descomposicion. Sorben a sua comida cunha especia de trompa, ou 
proboscide, que fai que a veces de unha palliña. A sua alimentacion é de 
outros insectos e plantas. Polo tanto pertenceao grupo dos omnívoros- 
A bolboreta é un animal que fai a metamorfose da seguinte maneira: 
 
1.Ovo:Unha bolboreta monarca pon os seus ovos baixo das follas da 
planta do algondoncillo. Unha semana despois, dos ovos saen as eirugas 
con raias. Nacen como larvas vermiformes (semellantes a vermes) 
chamadas  
 
2.Larva:A famenta eiruga come, come e come vorazmente as follas ou 
talos tenros á vez que crecen rapidamente. Cambia a pel varias veces ao 
crecer. Esto chamase mudar de pel.  Cada especie require unha ou varias 
clases de plantas para a súa alimentación, e a extinción dunha planta 
pode arrastrar a dunha bolboreta. 
 
3.Ninfa:Cando a oruga creceu bastante, convirtese en ninfa, ou crisalida. 
Dentro de esta, o corpo da oruga convírtese no dunha bolboreta. 
Neste estado non se alimenta e sofre grandes cambios metabólicos e 
morfolóxicos, que no seu conxunto é chamado metamorfose. 
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A ANDURIÑA 
Antigamente a andoriña consagrábase aos 

deuses; era o heraldo da primavera, polo 
que estaba prohibido matalas. En Galiza é 
popular a lenda que conta que as 
andoriñas arrincaron as espiñas da coroa 
que levaba Xesucristo, e que do sangue 
deste vén a mancha vermella que amosan 
no seu pescozo. Desta crenza procede a 
consideración das andoriñas como 
protectoras das casas nas que aniña. Por 
esta razón son aves que ninguén molesta 
nin se lle vai ós niños. Mesmo se cre que 
matar unha andoriña ou destruír o seu 
niño é un pecado e que quen o faga sufrirá 
axiña unha desgracia na súa casa. 

 

A andoriña ou anduriña (Hirundo rustica) é unha pequena 
ave insectívora migratoria que se atopa en Europa, Africa, 
Asia e América. As andoriñas europeas pasan a primavera 
viaxando cara o norte, chegando mesmo ata o Circulo 
Polar Artico, mentres pasan o inverno en África.Visitan a 
nosa localidadecada primaveirapara marcharse por 
setembro-outubro. 

A plumaxe da andoriña é negra azulada no dorso e branca 
no peito. O peteiro é curto, a cola acuminada e dividida en 
dúas gallas, as ás fortes e longas e as patas curtas. Miden 
arredor de 19 cm e o seu corpo, fusiforme, está adaptado 
para os vóos rápidos e longos. A andoriña voa baixo en 
espazos abertos ou semiabertos e atrapa os insectos 
lanzándose enriba deles desde o aire. 

Adoita encontrarse en aldeas e vilas, pero tamén vive no 
campo aberto. Constrúe os niños de barro e no interior 
coloca herbas e plumas cun pequeno burato de entrada 
baixo os beirados dos edificios, pontes, e nas paredes das 
rochas e cantís. A femia pon catro ou cinco ovos e os dous 
proxenitores alimentan as crías. As andoriñas teñen un 
gran sentido da orientación, sendo capaces de atoparen o 
seu niño do ano anterior. 

Leila e Sheila 



A RÁ 
 

• Ainda que respiran aire, as ras poden permanecer sumerxidas durante 
largos periodos, absorbendo oxíxeno a través da pel. Como ocurre con 
todos os anfibios, a temperatura corporal das ras depende de do seu 
medio ambiente; nas rexions más frías hibernan,  escondendose baixo 
de pedras, troncos ou cavidades cerca da auga, e incluso poden 
permanecer semienterradas no fondo da charca ou riachuelo. 

• As ras aliméntanse principalmente de insectos, gusanos, arañas....as 
acuáticas as veces comen outras ras, renacuajos e peixes pequenos, 
mentras que as ras máis grandes poden comer animaies do tamaño 
dos ratos ou as serpes acuáticas recén nacidas. Su capacidad de 
colonización es espectacular, y durante la noche pueden emprender 
largos recorridos en busca de nuevos puntos de agua.  

• De todos os anfibios, a ra é aque comeza máis tarde o seu periodo 
reproductor. Ben entrada a primavera, a finais de marzo, principios de 
abril. Os machos hinchan os sacos vocais intentando atraer a algunha 
femia. Os coros sucédense durante semanas ou meses.  As femias 
depositan masas gelatinosas de bon tamaño que poden conter de 
1.000 a 7.000 ovos, que miden 1 o 2 mm. Seleccionan sobre todo 
medios acuáticos permanentes, pois o desenrolo dos cágados é longo. 
Las puestas fanse en plantas o cualquier obxecto que se atope na 
augua. As femias poden facer 2 ou 3 puestas durante a primavera eo 
verán.  

• Os cágados eclosionan aos 7 ou 8 días, permanecendo 2 ou 3 máis 
inactivos, alimentándose do saco vitelino. Despois dispérsanse pola 
charca, alimentándose de detritus e plantas acuáticas que roen pouco 
a pouco. En condicions óptimas, o desenrolo completo dura 2 ou 3 
meses. Pódense atopar larvas que pasan o inverno na auga rematando 
o seu ciclo na primavera seguinte. alcanzando tamaños mucho 
mayores, hasta casi 10 cm. Teñen varios depredadores, culebras, 
insectos acuáticos, galápagos, peixes, aves acuáticas...  

• Hai distintos tipos: rá vermella velenosa, rá tomate, rá de cristal alta... 

Leila e Sheila 

TIPO: vertebrado 

REPRODUCCIÓN:ovípara nace de ovos 

ALIMENTACIÓN: carnívora  

PESO: ata 200 gr TAMAÑO: pequeno 

DESCRIPCIÓN: 

A ra común é o anfibio más fácil de observar en 
noso entorno. E moi adaptable e pouco esixente co 
hábitat. Cualquer masa de agua, temporal o 
permanente, é susceptible de acoller unha 
poboación de ras. É o anfibio máis abundante nos 
ríos, arroios, lagunas... Con respecto á calidade da 
augua, tampouco é moi esixente  podendo soportar 
importantes grados de contaminación orgánica e 
salinidade. Nembargantes non é capaz de soportar 
os elevados niveles de contaminantes químicos 
procedentes da agricultura, sobre todo pesticidas e 
herbicidas.  

Os adultos carecen de cola. A maioría delas teñen 
patas traseiras longas, que lles permiten dar 
grandes saltos, e pés palmeados que as convirten 
en excelentes nadadoras. Ás veces alcanzan 
lonxitudes totais superiores a 10 cm. A cabeza está 
pouco diferenciada do resto do corpo, e conforma 
unha especie de triángulo ou punta de frecha co 
extremo redondeado. Está coronada por unhos ojos 
prominentes moi cercanos entre sí. Non teñen 
glándulas parótidas e los tímpanos, redondeados, 
son claramente visibles.  Os machos teñen sacos 
vocais de cor grisáceo en ambos laterais nas 
comisuras da boca.  

 



A TROITA 

 
A troita é un animal vertebrado que pertence ao grupo dos peixes- É 
un animal salvaxe. Son oviparos, nacen dos ovos. A sua reproducion é 
cando a femia pon os ovos. Despois vén o macho e bota o esperma por 
riba dos ovos, tápanos e se quedan brancos indicanos que morreron e 
se non estanse a reproducir. 
Teñen o corpo cuberto de escamas, respiran por branquias, teñen duas 
aletas unha por arriba e outra por debaixo, tamen teñen unha cola que 
lles serve moito para nadar, teñen dous ollos un por cada lateral, os 
maxilares sobrepasan o nivel da marxe posterior do ollo. 
Encontranse por case toda Europa dende Noruega,Suecia,Finlandia e 
norte de Rusia ata España, o norte   de   Portugal, Francia, Suiza, 
Eslovenia, Croacia, Serbia e Romania. 
As troitas non so comen insectos, senon tamen outros invertebrados, 
como pequenos crustáceos e tamen pequenos peixes; plo tanto 
pertencen, pola súa alimentación ao grupo dos omnívoros. 
Vivennos ríos, sendo o seu medio físico acuático. Na nosa localidade 
hainas en todos os ríos, orixinando actividade de lecer da pesca, e 
algúnha piscifactoria. Nembargantes, disminuiron nos últimos anos 
debido a varios factores: o principal a contaminación dos ríos e tamén 
o imcumprimento das normas da pesca... 
  
A solución a este problema está nas nosas mans: pois somos os 
humanos os que contaminamos os ríos ben con vertidos dalgunhas 
canteiras, as augas residuais das casas ou simplemente tirando o lixo 
aos rios... 
O outro factoré a pesca furtiva,ou sen ter en conta as normas como o 
tamaño, a época de pesca, as vedas.. 

Joel e Marcos 


