


Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti)
Comprimento: 72-85cm | Envergadura: 180-210cm | Peso: 3-4.5kg | ♀>♂ | Fenologia: Residente | Estatuto em Portugal: “Criticamente em Perigo”

Águia muito grande. Cabeça e bico maciços. Asas longas e uniformemente largas e cauda relativamente curta. Plana com as asas retas, por vezes apenas
com a ponta ligeiramente subida.
A plumagem da águia-imperial-ibérica atravessa distintas fases até atingir a plumagem final (de adulto):

1 – Juvenil: coloração avermelhada, em tons de ferrugem, no corpo, cabeça e coberturas; cauda e penas de voo castanhas escuras, com uma “janela” nas
primárias mais internas (primeiros meses de vida).
2 – Palhiço: tom amarelado/dourado, semelhante à cor da palha, devido ao desgaste e descoloração por ação do sol e abrasão física. Os “palhiços” mais
avançados começam gradualmente a substituir as penas do corpo, cabeça, pescoço e coberturas alares por penas novas, de tom alaranjado.
3 – Xadrez claro: a ave começa a adquirir penas novas, castanhas escuras, que se destacam da matriz de cor amarela clara, e fica com um aspeto axadrezado.
Nesta fase apresenta menos de 50% de penas escuras e exibe muda nas penas de voo (rémiges) e em algumas retrizes.
4 – Xadrez escuro: quando a plumagem passa a ter mais de 50% de penas escuras. Nesta plumagem podem por vezes ver-se já algumas penas de adulto na
zona central da cauda.
5 – Sub-adulto: ou “adulto imperfeito”, apresenta uma plumagem castanho-escura praticamente negra, muito similar à dos adultos, ainda com alguns
vestígios (de tons claros) da plumagem anterior; já possui os ombros brancos bem visíveis. A cauda apresenta o padrão dos adultos.
6 – Adulto: plumagem definitiva, praticamente negra, com as penas da parte posterior da cabeça e nuca douradas. Um bordo branco, de dimensão muito
variável e forma única em cada ave, delimita as asas a partir dos ombros e/ou zona escapular. Em casos raros, este bordo pode não ocorrer ou ser muito
reduzido. A base da cauda é cinzenta clara com uma barra terminal larga de cor preta.

Espécie territorial, constrói os seus ninhos em árvores de grande porte.
A sua principal presa é o coelho-bravo mas alimenta-se ainda de lebres e pequenos carnívoros, perdizes, pombos, alguns répteis ou até outras aves de
rapina; apresenta ainda ocasionalmente um comportamento necrófago.
É uma espécie típica dos montados e matagais mediterrânicos intercalados com áreas abertas de cerealicultura extensiva e pastagens.
Distribui-se, em Portugal, pelas regiões da Beira Baixa, Alto Alentejo e Baixo Alentejo.
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Iberian imperial eagle (Aquila adalberti)
Length: 72-85cm | Wingspan: 180-210cm | Weight: 3-4.5kg | ♀>♂ | Phenology: Resident| Conservation status in Portugal: “Critically endangered”

Very large eagle. Massive head and beak. Long and evenly broad wings and relatively short tail. Soars with straight wings, sometimes with only the tip
slightly raised.
The Iberian imperial eagle passes through several distinct plumages before reaching the (final) adult plumage :

1 – Juvenile: body, head and wing coverts with reddish, rufous-brown colour. Dark brown tail and flight feathers with a “window” in the inner primaries (first
months of life).
2 – Straw-coloured: yellowish/golden tone (similar to straw), due to wear and discoloration by the action of the sun and physical abrasion. More advanced
“straw-coloured” start gradually replacing feathers from body, head, neck and wing covers with new feathers in orange tone. Tai and flight feathers similar to
juvenile.
3 – Pale chessboard: the bird begins to get new feathers, dark brown, which stand out from the light yellow matrix, and gets a checkered appearance. At this
stage, it has less than 50% of dark feathers and displays changes in the flight feathers and some tail feathers.
4 – Dark chessboard: when the plumage has over 50% of dark feathers. In this plumage, sometimes is possible to see some adult type central tail feathers .
5 – Subadult: or “imperfect adult”, presents a dark brown plumage, almost black, very similar to adults, although with some traces (light-colored) of the
previous plumage; already shows conspicuous white “shoulders”. The tail shows the typical adult pattern .
6 – Adult: definitive plumage, almost black, with golden feathers in the back of the head and neck. A white leading edge, with variable dimensions and unique
in each bird, delimits the wings from the shoulders and/or scapular area. In rare cases, this patches may not occur or be very reduced. Tail is light grey with
broad black terminal band.

Strongly territorial, builds its nests on large trees.
Its main prey is wild rabbit. Many other species are also part of its diet, including hares and small carnivores, partridges, pigeons, some reptiles and even
other raptors; also presents occasional scavenger behaviour.
It is a typical species of dehesas (“montados”) and Mediterranean shrubbery, interspersed with open areas of cereal fields and pastureland (pseudo-
steppe).
In Portugal, is distributed in Beira Baixa, Alto Alentejo and Baixo Alentejo.
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