s animais vulgarmente
designados por focas,
leões-marinhos, otárias e
morsas formam o grande
grupo dos Pinípedes. A
palavra Pinípede deriva do
latim “pinna” que significa
barbatana e “pede” que significa
pé. Assim, uma característica
comum a todos os Pinípedes é terem
as patas modificadas em barbatanas.
Têm todos também uma espessa
camada de gordura e bigodes muito
sensíveis a que chamamos vibrissas.

Antes de iniciar esta aventura, existem alguns detalhes sobre as
características do corpo dos Pinípedes que são importantes para
que a identificação decorra da melhor forma:

E

ste grupo de mamíferos-marinhos divide-se em 3
famílias: Phocidae, Otariidae e
Odobenidae, mais conhecidas como
focas, otárias (e leões marinhos) e
morsas.
Passe agora à descoberta dos
nossos Pinípedes dirigindo-se à
Câmara de Lobos.

E

ste nome foi atribuído como uma
homenagem aos navegadores
portugueses, que no ano de 1419, ao
desembarcarem pela 1ª vez numa
baía (câmara) na ilha da Madeira,
ficaram maravilhados com a enorme
população de focas-monge-do-Mediterrâneo que aí
habitavam. Como nunca tinham visto
nenhuma foca chamaram-lhe lobo-marinho, daí o nome Câmara de
Lobos.

A

lgumas instituições zoológicas
como o Zoomarine, salvam,
tratam e reintroduzem animais que
arrojam (dão à costa) por estarem
doentes, feridos ou desorientados.
Estas instituições não são apenas
locais fascinantes e divertidos para
conhecermos estes animais, são
também um recurso científico,
educacional e conservacionista
muito importante. Através de vários
programas educacionais, é incutida
em milhares de estudantes de todas
as idades uma consciência ecológica
determinante para o futuro do nosso
PLANETA TERRA.

Nota: Esta chave-dicotómica é baseada em
características das espécies que vivem no Zoomarine.
Para finalizar esta visita, sugerimos:
ü um debate sobre a importância de espaços como o
Zoomarine (investigação e conservação, educação e
sensibilização ecológica da sociedade, recuperação de
espécies em vias de extinção, animais sob cuidados
humanos);
ü a leitura da folha didáctica dos Pinípedes.

O focinho é
espalmado.

Tem orelhas…

O nariz é grande e arrebitado; o
corpo é bastante forte e o macho
extremamente corpulento.

Será que este
Pinípede tem
orelhas?

Não tem orelhas…

O seu corpo é esguio e
elegante. A crista-sagital está bem
marcada nos machos.

O focinho é
pontiagudo.

O corpo tem pintas
escuras.

Escolha um dos habitats e observe com atenção um dos animais aí existentes.
Agora siga o caminho até descobrir qual o nome do Pinípede que tem à sua frente.

O seu corpo é robusto e
forte. A crista-sagital não
está bem marcada.

O corpo é claro e está coberto por
pintas escuras no dorso e no
ventre. O focinho é bastante
alongado.

O dorso é claro e tem muitas
pintas escuras; o ventre é quase
todo castanho-escuro.

http:\\zoomarine.blogdrive.com
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