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O coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) pertence à família Leporidae e ao grupo dos Lagomorfos. 

É uma espécie originária da Península Ibérica, no entanto actualmente encontra-se distribuída 

por todo o mundo. Constitui um dos mamíferos selvagens Ibéricos com maior importância 

económica e ecológica, uma vez que é uma das espécies cinegéticas mais procuradas pelos 

caçadores e presa de vários predadores. É o único animal cuja domesticação decorreu na 

Europa, França, sendo o coelho-doméstico uma importante fonte alimentar para o Homem. Dada 

a origem do coelho-bravo ter decorrido em Espanha e Portugal, este animal apresenta 

características genéticas únicas que desenvolveu durante milhares de anos. São estas 

características genéticas que fazem com que os animais autóctones estejam melhores adaptados 

e mais resistentes no local onde pertencem. A utilização de diversos marcadores genéticos 

mostrou que as populações de coelho-bravo da Península Ibérica, ficaram restritas a dois núcleos 

populacionais isolados entre si, um no Nordeste de Espanha, que originou a subespécie 

Oryctolagus cuniculus cuniculus, e outro no Sudoeste da Península Ibérica, que originou a 

subespécie Oryctolagus cuniculus algirus. A expansão destes núcleos populacionais originou 

uma zona de contacto secundária entre estas duas subespécies no centro da Península Ibérica. 

Esta profunda diferenciação genética reflecte adaptações evolutivas das populações de coelho-

bravo às diferentes condições ambientais e sanitárias, podendo mesmo estar associada a um 

certo grau de isolamento reprodutivo. Por outro lado, as diversas populações de coelho-bravo 

apresentam uma estruturação genética que reflecte também as diferentes adaptações que as 

populações de coelho-bravo tiveram ao longo de milhares de anos nos diferentes locais da 

Península Ibérica, pelo qual a manutenção destas populações autóctones é essencial para 

manter a capacidade de resistir às adversidades ambientais, às doenças, aos predadores e ter 

uma maior capacidade de recuperação. Assim, à semelhança do esforço feito para manter as 

raças de gado autóctones de cada região, deve-se manter as populações locais de coelho-bravo, 

evitando-se principalmente a hibridação com o coelho-doméstico, que perdeu as características 

que conferem a rusticidade e comportamento selvagem, bem como a mistura com animais de 

outras origens, principalmente de regiões afastadas, pois levarão também à perda das 

características genéticas autóctones.  

 

mailto:pcalves@fc.up.pt

