
COÑECEMOS OS ANIMAIS MAIS 

REPRESENTATIVOS DO 

CONTINENTE EUROPEO 

 

 

XABARÍN 

O xabaril é omnívoro e pertence á mesma familia que o porco doméstico. 

Ten un fociño coma un porco e os seus dentes son visibles cando a boca está 

pechada. Un xabaril pode vivir en calquera hábitat, excepto lugares 

extremadamente fríos ou extremadamente quentes. 

 

                   



RENO 

É un herbívoro orixinario de Groenlandia, Finlandia, Noruega, Mongolia e 

Rusia. Tanto os machos como as femias teñen cornos en forma de pólas na 

cabeza. Estes animais viven en grupos nas tundras e nas cordilleiras. 

 

 
 

RAPOSO ÁRTICO 

Son os únicos animais salvaxes domésticos de Islandia; mesmo se cre que 

existían nesta rexión antes da chegada dos viquingos. Este animal é moi 

tímido e case nunca sae do seu escondite, polo que ten un menor risco de 

enfrontarse aos seus depredadores. 

                   
 

 



VIÚVA NEGRA EUROPEA 

É unha das 10 arañas máis perigosas do mundo e vive no sur de Francia, en 

Córsega, en territorios mediterráneos e en Rusia. Son especialmente activos 

durante as noites de verán e son negros con manchas crema, vermellas ou 

amarelas. 

 

 

LINCE 

É un gato salvaxe de tamaño mediano que se atopa en Siberia e en Europa do 

Leste. O lince é poderoso, grande e ten un dos hábitats máis grandes de 

calquera especie de gato salvaxe. 

 

               



CARCAYÚ 

Este mamífero carnívoro tamén é coñecido como glotón; é semellante a un 

oso. Estes animais prefiren ambientes fríos e dende o século XIX a súa 

poboación foi diminuíndo, polo que actualmente están en perigo de extinción. 

 

             

 

FRAILECILLO 

Este paxaro mide uns 10 polgadas de alto e é moi bo voador, xa que pode 

bater as súas ás a unha velocidade de ata 55 millas por hora. Cando un 

frailecillo pon un ovo, tanto o macho como a femia coidan del e aliméntano, 

cousa inusual para as aves. 

 

 



BACALLAO COMÚN 

Esta especie atópase habitando os mares fríos do norte, adoita ter un 

tamaño pequeno, aínda que se atoparon algúns exemplares que chegaron a 

pesar 100Kg. É unha especie migratoria e moi apreciada no mundo polo seu 

valor culinario. 

 

 

 

VISÓN EUROPEO 

É un pequeno mustélido que vive en zonas acuáticas como lagoas, regatos, 

ríos, zonas costeiras, pantanos ou marismas. É de cor marrón e ten os 

beizos brancos. Para diferencialo do visón americano hai que prestar 

especial atención aos beizos, xa que o visón americano non ten o beizo 

superior branco e ademais a cor do pelaxe é máis escura.              

         


