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Anfíbios e Répteis de Portugal é o primeiro guia fotográfico disponível em Portugal
sobre este grupo de vertebrados. A sua conceção tem como objetivo proporcionar
os elementos necessários à observação e identificação dos animais no campo.
Desenhado para Naturalistas, servirá igualmente os especialistas em Conservação.
Nas suas 320 páginas encontrará mais de 400 fotografias, bem como mapas das
51 espécies conhecidas de Portugal. As numerosas fotografias, gráficos e desenhos
ajudam a identificar os animais e contribuem para o conhecimento e a conservação
da biodiversidade em Portugal.
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Amphibians and Reptiles of Portugal

Amphibians and Reptiles of Portugal is the first photographic guide available
in Portugal on this group of vertebrates. Its aim is to provide all the elements
necessary for observing and identifying these animals in the field. Designed for
Naturalists, it will also serve conservation specialists. Within its 320 pages you
will find more than 400 photographs along with maps of the 51 known species in
Portugal. The many illustrations, graphs and drawings help identify the animals and
contribute to biodiversity knowledge and conservation in Portugal.
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Como ler a ficha de espécie (página dupla)
How to read the species file (double page)

Amphibians and Reptiles of Portugal
Estatuto de conservação em Portugal
Conservation status in Portugal

não ameaçada espécie comum e bem distribuída, com numerosas populações saudáveis
not threatened species fairly common and well distributed, with numerous healthy populations

comprimento do adulto adult length

potencialmente ameaçada espécie com distribuição fragmentada

autor, data author, date

potentially threatened species with a scattered distribution

espécie species

ameaçada espécie com populações reduzidas, possivelmente em declínio

género genus
fenologia do adulto adult phenology

ver p. 22 see p. 22

nome comum common name

páginas com dados da espécie

pages with species data

estatuto status
espécie protegida

protected species

mapa de distribuição

verde = distribuição conhecida
distribution map
green = current distribution

anfíbio

amphibian

réptil

threatened species with a small number of populations, possibly declining

reptile

família

(barra com uma cor diferente por família)

family

(coloured bar according to the family)

foto do macho

(nos animais com marcado
dimorfismo sexual)

photo of male

(in the case of sexually dimorphic
animals)

nome espanhol, francês e alemão
Spanish, French and German names

nome comum inglês
English name

texto inglês

English text

comportamento do adulto
adult behaviour

distribuição altitudinal (ver página 23)

altitude distribution (see page 23)

foto da fêmea

(nos animais com marcado
dimorfismo sexual)

photo of female

fotos de juvenis, adultos

(morfotipos ou ângulos diferentes)
photos of juveniles, adults
(different morphotypes or other angles)
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(in the case of sexually dimorphic
animals)

Anfíbios e Répteis de Portugal
Fenologia e distribuição altitudinal

Amphibians and Reptiles of Portugal
verde zona de dominância da espécie

Para se saber qual é a melhor época para se observar anfíbios e répteis em Portugal, o livro
contém tabelas individuais que ilustram a época de atividade regular, bem como a da reprodução
e a da hibernação, sendo destacada cada uma com uma cor diferente. A referência temporal
é o mês completo, mas algumas espécies aparecem apenas no final do mês em que se inicia
a atividade regular. Quando esta termina, algumas espécies observam-se apenas no início
do último mês, antes da hibernação. Recorde-se que as tabelas se referem a toda a área de
distribuição. No caso das espécies com distribuição alargada, é habitual os animais do sul e
das zonas baixas estarem em atividade durante mais tempo e os das zonas mais frias terem
um período de atividade restrito aos meses mais quentes. As tabelas individuais de altitude
destacam a distribuição conhecida das espécies, por classes altitudinais de 400 metros, com uma
cor a que corresponde um tipo de distribuição. No lado direito da tabela é mostrado o limite da
distribuição (em metros). A distribuição altitudinal baseia-se em Malkmus (2004) e em Loureiro
et al (2010).

green zone of species dominance

amarelo registos frequentes
yellow frequent records

laranja registos escassos
orange scarce records

vermelho presença residual
red residual presence

branco sem registos
white no records

range da espécie
species range

Phenology and altitude data
To know the best time to observe amphibians and reptiles in Portugal, the book contains
individual tables showing regular activity, reproduction, and hibernation times in different
colours. Times are represented as full months, but some species only appear later in the first
month of regular activity. When this ends, some species are only observed at the beginning of
last month, before hibernation. Remember that the tables refer to the entire distribution area. In
the case of species with wide distribution, it is customary for animals in southern and lower zones
are active for longer and colder areas have an activity period restricted to the warmer months.
Individual altitude tables show known species distribution by 400 meter altitude divisions with a
colour corresponding to type of distribution. On the right side of the table species range is shown
in meters. Altitude distribution is based on Malkmus (2004) and Loureiro et al (2010).

Tabela fenológica usada no livro*
Phenological table used in the book*

azul período de hibernação

light green regular activity period

F M A M J

0

400

blue hibernation period

J

A S O N D

verde época de reprodução
green mating season

* Os períodos podem variar de acordo com a região onde observamos os animais e com o clima do ano
Periods may differ according to the region where animals observed and to the climate that year
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0-1400m
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limite altitudinal
altitude threshold

exemplos
samples

espécie de regiões baixas (camaleão) p. 192
typical lowland species (Chameleon)
0

verde claro período de atividade regular

J
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espécie presente a qualquer altitude (cobra-de-água-de-colar) p. 278
species found at any altitude (Grass Snake)
0
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Anfíbios e Répteis de Portugal
Minho e Douro Litoral
Região heterogénea, com terras baixas, desde o nível do mar, até aos 1546 metros
da serra do Gerês (concelho de Terras de Bouro). Existem outras elevações notáveis,
como as serras de Arga (Viana do Castelo), da Peneda (Melgaço e Arcos de Valdevez),
Amarela (Terras de Bouro) e Aboboreira (Amarante, Marco de Canaveses e Baião). A
faixa litoral e as zonas baixas encontram-se muito humanizadas, devido ao urbanismo
e à agricultura, mas os espaços ruderais e as zonas mais inóspitas albergam anfíbios
e répteis interessantes, alguns deles endémicos da Península Ibérica. Como o clima
é temperado húmido, algumas espécies são abundantes, como o tritão-de-patas-espalmadas, a
lagartixa-de-Bocage, o lagarto-de-água e a lagartixa-do-Guadarrama. Nas serras do topo norte são
frequentes o cágado-de-carapaça-estriada e a cobra-lisa-europeia. A rã-ibérica, um endemismo
ibérico, é frequente em ribeiros oxigenados, um pouco por toda a região. O Parque Nacional da
Peneda-Gerês situa-se nesta região, sendo uma zona com alguma limitação de acesso, devido ao
património biológico, onde é fácil encontrar as duas víboras que existem em Portugal, a víboracornuda e a víbora-de-Seoane, a primeira mais ligada a espaços florestados e a segunda, característica
de matos, localizados a maior altitude. A segunda cidade do país situa-se nesta região e esse facto
não é impeditivo de aí existirem anfíbios e répteis. Nos arredores do Porto encontram-se, entre
tantas outras, populações de salamandra-lusitânica, de osga-comum e de cobra-de-ferradura. Os
denominados “parques das cidades” (ex. Fafe, Penafiel e Porto) albergam uma fauna diversificada,
ainda que maioritariamente de espécies com ampla distribuição. Destacam-se o Parque Biológico
de Gaia, um espaço onde existem diversas espécies de anfíbios e de répteis, algumas delas em
recuperação, pois existe um centro de acolhimento para animais selvagens feridos.
Minho and Douro Coastal Region

A heterogeneous region with lowlands, ranging from sea level up to 1546 metres in Gerês (Terras de Bouro).
There are other notable high areas, such as the Arga mountains (Viana do Castelo), Peneda (Melgaço and Arcos
de Valdevez), Yellow mountains (Terras de Bouro) and Aboboreira (Amarante, Marco de de Canaveses and
Baião) The coastline and lowlands are very intervened due to urbanization and agriculture, but ruderal spaces
and the most inhospitable areas are home to interesting amphibians and reptiles, some of them endemic to
the Iberian Peninsula. As the climate is temperate humid, some species are found here in abundance, these
include the Palmate Newt, Bocage’s Wall Lizard, Schreiber’s Green Lizard, and Guadarrama’s Wall Lizard. The
European Pond Terrapin and Smooth Snake are common on the northern border. The Iberian Frog, an Iberian
endemism, is common in oxygenated streams, a bit throughout the region. The Minho region contains the
Peneda-Gerês National Park, an area with some limited access due to the biological heritage, where it’s easy
to find the two Vipers that exist in Portugal, Lataste’s Viper and the Iberian Adder, the first more common
in forested areas and the second characteristic of higher altitude woods. The country’s second largest city is
located in the region but this does not necessarily prevent the existence of amphibians and reptiles. On the
outskirts of Porto there are, among many others, populations of the Golden-striped Salamander, the Moorish
Gecko, and the Horseshoe Whip Snake. The so-called “city parks” (e.g. Fafe, Penafiel and Porto) are home to
a diverse wildlife, although most of the species have a wide distribution. We draw attention to the “Parque
Biológico de Gaia”, where there are many amphibian and reptile species, some in recovery because there is
a wildlife care centre for injured animals.
Mata de Albergaria, Serra do Gerês, Terras de Bouro, 29TNG7127, 650m.
Lagoa, Darque, Viana do Castelo, 29TNG2115, 10m.
Rio Tâmega (Praia do Vau), Celorico de Basto, 29TNF8581, 100m.
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Anfíbios de Portugal - ciclo de vida

Amphibians of Portugal - life cycle

Os anfíbios reproduzem-se de forma sexuada através da cópula. A predisposição dos animais adultos
para acasalar é influenciada por fatores externos como a precipitação, a temperatura do ar e da
água, o fotoperíodo e a disponibilidade de habitat. A existência de recursos alimentares e a presença
de companheiros na região são preponderantes para o sucesso reprodutor. O acasalamento ocorre
geralmente de noite, longe dos olhares dos predadores diurnos (mais abundantes) e o ato consumase em posições que vão da inguinal (a mais comum), até à de oposição da cloaca, na qual os animais se
encontram de costas voltadas. As fêmeas possuem ovários que produzem ovos que são canalizados
para o oviduto, onde se forma um saco de ovos. No caso do sapo-comum, uma fêmea pode produzir
até 40000 oócitos durante a vida. Quando se dá o acasalamento, os ovos são fertilizados, interna
ou externamente, dependendo da espécie em causa. De seguida é feita a postura, que geralmente
ocorre na água. As posturas podem ser de milhares de ovos (p. ex., sapo-comum), ou de apenas
algumas dezenas (p. ex., salamandra-lusitânica). Os ovos podem ser postos em massas livres ou em
cordões, no interior dos quais se encontram protegidos. O macho do sapo-parteiro transporta os
ovos postos pela fêmea (ver página ao lado) durante um ou dois meses, até à eclosão das larvas.
Esta estratégia permite a sobrevivência da quase totalidade dos ovos, o que não acontece com as
posturas livres, pois uma parte é comida pelos predadores.

Amphibians sexually reproduce through copulation. The predisposition of adult animals to mate is
influenced by external factors such as rainfall, air and water temperatures, photoperiod, and habitat
availability. The existence of food resources and the presence of partners in the region are crucial
for reproductive success. Mating usually occurs at night, away from the eyes of diurnal predators
(more abundant) and the act is consummated in positions ranging from inguinal (the most common)
to vent opposition, in which the animals face away from each other. Females have ovaries which
produce eggs that are channelled into the oviduct where an egg sac is formed. In the case of the
Common Toad, a female can produce up to 40000 oocytes during its life. When mating occurs, eggs
are fertilized internally or externally, depending on the species concerned. Then oviposition occurs
usually in water. Clutches can contain thousands of eggs (e.g., the Common Toad), or only a few
dozen (e.g. the Golden-striped Salamander). Eggs can be laid in free masses or in cords, in which
they are protected. The male Midwife Toad carries eggs (see below) laid by the female for one or two
months until the larvae hatch. This strategy allows almost all eggs to survive; this does not happen
with free laying as some are eaten by predators.
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Ciclo de vida de um urodelo (salamandra-lusitânica, no sentido dos ponteiros do relógio, a contar de cima, à esquerda):
amplexo, postura, embrião e larvas neonatas.

Fases do ciclo de vida de alguns anuros (no sentido dos ponteiros do relógio, a contar de cima, à esquerda): sapo-parteirocomum (Alytes obstetricans) transportando uma postura, detalhe da postura, metamorfo do sapo-de-unha-negra
(Pelobates cultripes) e macho de rã-comum (Pelophylax perezi) a cantar para atrair uma fêmea (o saco vocal é
visível atrás do olho).

The life cycle of an urodele (Golden-stripped Salamander, clockwise, from top left): amplex, egg batch, embryo and recently hatched
larvae.

Phases of the life cycle of some anurans (clockwise, from top left): Midwife Toad male carrying an egg batch, detail of the egg batch,
Western Spadefoot metamorph and a male Green Frog singing to attract a female (the vocal bag can be seen behind the eye).

Chioglossa lusitanica

p. 84

pp. 108, 116, 148

Anfíbios de Portugal - conservação

Amphibians of Portugal - conservation

Os anfíbios de Portugal enfrentam ameaças crescentes, sendo a drenagem das zonas húmidas,
a contaminação dos aquíferos por poluentes libertados pelas atividades agro-industriais, a
transformação dos solos (agricultura, silvicultura, construção, etc.), os fogos florestais, a introdução
de peixes e de outras espécies exóticas e as alterações climáticas, as mais significativas. Mas nem tudo
é negativo, uma vez que a estabilização da população portuguesa, contribuiu para a manutenção dos
espaços vitais para os anfíbios. A criação de leis europeias, transcritas para a lei nacional, favoreceu
a conservação das espécies mais ameaçadas. Mas não basta criar leis, é necessário estudar as causas
que determinaram o declínio populacional dos anfíbios e implementar soluções. A criação da Rede
Natura 2000 veio proporcionar a manutenção de espaços naturais, onde as alterações ao uso do solo
são restringidas. Nas duas últimas décadas procedeu-se à despoluição de vários rios que voltaram
às condições pré-industriais e as populações de anfíbios foram restabelecidas. A nível local têm sido
realizadas ações de apoio à sobrevivência dos anfíbios, p. ex., no Parque Natural do Alvão foi criado
um muro de contenção e pequenos túneis para a passagem dos anuros migradores que sofriam
elevada mortalidade por atropelamento na proximidade de uma barragem. Têm sido feitas ações
de divulgação, um pouco por todo o país, que visam alertar para as ameaças que pairam sobre
os anfíbios e que apelam a um melhor uso dos recursos naturais por parte das populações. Em
rigor, humanos e anfíbios lutam por dois elementos vitais, a disponibilidade de solo e de água de
qualidade.

Portugal’s amphibians face growing threats, the most significant being the drainage of wetlands,
contamination of aquifers by pollutants released by agro-industrial activities, soil transformation
(agriculture, forestry, building, etc.), forest fires, the introduction of fish and other exotic species,
and climate change. On the positive side, the Portuguese population has stabilized in recent
decades, favouring the maintenance of vital amphibian habitats. On the other hand, European laws
have been created, whose transcription into national law favoured conservation. But law making
alone isn’t enough, it is necessary to study the causes that determine amphibian population
decline and implement solutions. Establishment of the Natura 2000 Network has provided for the
maintenance of natural areas, especially as changes in land use are restricted in those areas. In the
last two decades the removal of pollution in several rivers has returned them to their pre-industrial
conditions, and amphibian populations have recovered. At a local level actions have been taken to
support amphibian survival, for example, in Alvão Natural Park, a retaining wall and small tunnels
have been created for the passage of migratory frog species who suffered high mortality from being
run over near a dam. Several national advertising campaigns have been made which aimed to draw
attention to the threats faced by amphibians and appeal to the population for a better use of natural
resources. Strictly speaking, humans and amphibians fight for two vital resources, soil availability
and clean water.

Rio recuperado O Rio Vizela, outrora um dos mais poluídos de Portugal, beneficiou de programas de despoluição
e do abandono da indústria do vestuário, cujos tintos tóxicos matavam a fauna aquática.
Restored river The River Vizela, once one of the most polluted rivers in Portugal has benefited from remedial programs and the
abandonment of the clothing industry, whose toxic dyes killed the aquatic fauna.

Vizela, UTM 29TNF6482, 150m
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As alterações climáticas reduzem o nível de água no solo. Mesmo nas lagoas de grande dimensão, a água
escasseia durante o estio. A proteção dos aquíferos não se faz apenas com leis, Todos nós deveremos evitar o
desperdício.
Climate change reduces water tables . Even in huge lagoons water is scarce during summertime. The protection of aquifers
cannot be achieved by laws alone – all of us should avoid waste.

Lagoa da Ervideira, Marinha Grande, UTM 29SNE0820, 70m
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SALAMANDRIDAE

Salamandras y Tritones
Salamandres et Tritons
Salamander und Molche
p. 78-97

Ordem Order URODELA
Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) no seu habitat. Para além dos rios e
ribeiros, a espécie aprecia as charcas de água fresca, os poços e as minas de água.
The Golden-striped Salamander in its habitat; apart from rivers and streams it is fond
of freshwater ponds, wells and springs.
Rio Ferreira, Couce, Valongo, 29TNF4356, 50m.
p. 84

Salamandras Salamanders
Chioglossa
C. lusitanica
Pleurodeles
P. waltl

pupila redonda
rounded pupil

Salamandra
S. salamandra
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Tritões Newts
Lyssotriton
L. boscai
L. helveticus
Triturus
T. marmoratus
T. pygmaeus

Biometria dos adultos (comprimento total)

1 spp.

Adult biometrics (total length)

Salamandra-de-pintas-amarelas
Fire Salamander

Salamandra salamandra

Salamandra-de-pintas-amarelas
Fire Salamander
Salamandra salamandra f
p. 88

Salamandra-lusitânica
Golden-striped Salamander
Chioglossa lusitanica m
p. 84

p. 88

Salamandras e Tritões

Salamanders and Newts

SALAMANDRIDAE

SALAMANDRIDAE Goldfuss, 1820
Salamandras e Tritões

Os Salamandridae surgiram há cerca de 60 milhões de anos e pertencem à ordem Urodela. São
conhecidas cerca de 120 espécies, distribuídas pela Europa, Norte de África, Ásia e América do
Norte. Na Europa são conhecidas 20 espécies, sete das quais surgem em Portugal continental. Os
adultos possuem caudas, que podem ser maiores do que o corpo (caso da salamandra-lusitânica),
são aquáticos e algumas espécies possuem uma fase terrestre. Os adultos podem atingir os 30
centímetros, mas são geralmente de menor tamanho. A salamandra-lusitânica, o tritão-de-ventrelaranja e o tritão-marmorado-pigmeu são endemismos ibéricos e encontram-se ameaçados.

Salamandras y Tritones, Salamandres et Tritons, Salamander und Molche
Salamanders and Newts

Salamandridae appeared about 60 million years ago and belong to the Urodela order. There are
about 120 known species distributed throughout Europe, North Africa, Asia, and North America.
Europe has 20 species, seven of which are found in continental Portugal. Adults have tails, which
may be longer than their body (as with the Gold-striped Salamander), they are aquatic with some
species having a terrestrial phase. Adults can reach 30 centimetres in length, but are usually smaller.
The Golden-striped Salamander, Bosca’s Newt, and the Pigmy Marbled Newt are Iberian endemics
and are under threat.
Salamandra-lusitânica

Golden-stripped Salamander

Chioglossa lusitanica

m

p. 84

Tritão-marmorado-pigmeu
Pygmi Marbled Newt

Triturus pygmaeus p. 96 ff
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Triturus pygmaeus (Wolterstorff, 1905)

pp. 54, 80, 83

J

Tritão-marmorado-pigmeu

F M A M J

J

SALAMANDRIDAE
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A S O N D

10-12 cm

Distribuição Endemismo ibérico, exclusivo do sul. Em Portugal surge
sobretudo a sul do rio Tejo, algumas populações encontram-se numa faixa
litoral até ao limite norte do distrito de Aveiro.
Descrição Espécie gémea de Triturus marmoratus: mais pequena, com a pele
menos granulosa e menos brilhante, as manchas escuras menos contínuas.
Biologia Semelhante à do tritão-marmorado, ocupa um nicho ecológico
complementar daquela espécie, embora existam populações das duas
espécies nalguns locais. Habita massas de água mais amplas do que as do
tritão-marmorado.
Espécies similares Tritão-marmorado: maior, mais rugoso e restrito ao norte.
Tritón pigmeo, Triton pygmée, Südlicher Marmormolch
Pigmy Marbled Newt, Southern Marbled Newt

Distribution Endemic exclusively to the southern Iberian Peninsula. In Portugal mainly south of the River Tagus
with some populations found along a coastal strip as far north as Aveiro.
Description Twin to the Marbled Newt: smaller, with smoother and less bright skin, the dark markings not so
contiguous.
Biology Similar to the Marbled Newt, it occupies an ecological niche complementary to that species, although
populations of both species can be found in some locations. It inhabits larger bodies of water than the Marbled
Newt.
Similar Marbled Newt: larger and rougher, restricted to the north.
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Anguis fragilis Linnaeus, 1758

pp. 210-213
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Licranço, Alicranço, Cobra-de-vidro
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A S O N D
30-50 cm

Distribuição Grande parte da Europa. Portugal: distribuição contínua a norte
do rio Tejo, com populações isoladas a sul deste rio.
Descrição Aspeto serpentiforme. Ápode. Castanho ou cinza. Linha dorsal
escura, pouco percetível no macho. Ventre escuro. Fêmea mais elegante,
escura e com a cabeça menos desenvolvida. Juvenil mais contrastado.
Biologia Diurno e crepuscular, ativo da primavera ao início do outono,
hibernando na época fria. Habita lugares com certa humidade (prados,
clareiras de bosques e hortas) e esconde-se debaixo de troncos e pedras.
Quando incomodada perde facilmente a cauda que se regenera por
autotomia. Alimenta-se de artrópodes e de outros invertebrados.
Espécies similares As cobras-de-pernas, que se distinguem facilmente por
possuírem membros.
Lución, Orvet fragile, Blindschleiche

Slow Worm
Distribution Much of Europe. Portugal: continuous distribution north of the River Tagus with isolated populations
south of the river.
Description Snakelike appearance. Apodal. Brown or grey. Dark dorsal line, hardly noticeable in the male. Dark
belly. Female more elegant and dark with a less developed head. Juvenile is more vividly coloured.
Biology Diurnal and crepuscular, active from spring to early autumn, hibernates in the cold season. Inhabits
places with certain humidity (meadows, woodland clearings and gardens) and hides under logs and rocks. When
disturbed, it easily sheds its tail which regenerates by autotomy. It feeds on arthropods and other invertebrates.
Similar species Skinks, easily recognisable by their limbs.
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Hemorrhois hippocrepis Linnaeus, 1758
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140-200 cm

Distribuição Península Ibérica, ilhas do Mediterrâneo Ocidental e Norte de
África. Portugal: zona mediterrânica.
Descrição Grande. Cor variável, cinza ou amarelada. Marcas arredondadas
escuras, por vezes quase fundidas. Cabeça pequena e achatada (menos
robusta na fêmea), tem uma marca em forma de ferradura (aberta para
a parte posterior) e uma banda escura transversal ao nível dos olhos.
Olhos grandes, com pupila redonda. Espécie áglifa. Ventre amarelado ou
avermelhado. Escamas não carenadas. Juvenil mais claro e mais contrastado.
Biologia Terrícola. Diurna ou noturna, ativa da primavera ao outono, hiberna
nas regiões frias. Boa trepadora. Pouco exigente, aparece em diversos
habitats, desde que quentes e pedregosos, chegando a viver nos jardins das
cidades. Alimenta-se principalmente de répteis, aves e micromamíferos.
Espécies similares Nenhuma no território considerado.
Culebra de herradura, Couleuvre fer-à-cheval, Hufeisennatter
Horseshoe Whip Snake

Distribution Iberian Peninsula, western Mediterranean islands and North Africa. Portugal: Mediterranean zone.
Description Large. Variable colour, grey or yellowish. Rounded dark marks that may almost be fused. Small flat
head (less robust in the female) with a horseshoe-shaped mark (open towards the rear) and a transverse dark
band at the level of the eyes. Large eyes, with rounded pupil. Aglyph species. Yellowish or reddish belly. Scales
not keeled. Juvenile lighter with more contrast.
Biology Terrestrial. Active both day and night, from spring to autumn, hibernates in the colder regions. Good
climber. Undemanding, found in many habitats if they are hot and stony, also lives in city gardens. It mainly feeds
on reptiles, birds and micro mammals.
Similar species None in Portugal.
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Teira dugesii (Milne-Edwards, 1829)
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Lagartixa-da-Madeira
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12-20 cm

Distribuição Endemismo da Madeira, onde se encontra
Desertas
em todas as ilhas e ilhotes. Introduzida no arquipélago dos
Madeira
Açores (em todas as ilhas, exceto no Corvo e nas Flores) e
Selvagem Grande
na zona portuária da cidade de Lisboa.
Descrição Lagartixa média a grande. Coloração variável,
geralmente escura, podendo ser quase negra ou esverdeada. Cabeça alta e robusta. Bandas claras longitudinais,
Ilhéu de Fora
Selvagem Pequena
mais visíveis na fêmea.
Arquipélago da Madeira
Biologia Diurna. Prefere habitats humanizados, como
Madeira archipelago
vinhedos e pomares, onde pode causar prejuízos, pois
alimenta-se de bagas e de pequenos frutos, como complemento à dieta de artrópodes. Ocupa zonas
de baixa e média altitude, geralmente até aos 500 metros, mas passa os 1850 metros no Pico Ruivo
(ilha da Madeira).
Espécies similares Nenhuma, na região. Os indivíduos da população introduzida nas docas de Lisboa
podem ser confundidos com a lagartixa-ibérica (que é menor e mais clara).
Lagartija de Madeira, Lézard de Madère, Madeira-Mauereidechse
Madeira Lizard

Distribution Endemic to Madeira, where it can be found on all the islands and islets. Introduced to The Azores (all
islands, except Corvo and Flores) and to Lisbon port area.
Description Average to large sized wall lizard. Variable colouring, usually dark, can be almost black or greenish.
The head is high and robust. It has longitudinal light bands, more noticeable in the female.
Biology Diurnal. Prefers cultivated habitats, such as vineyards and orchards, where it can cause damage as it
feeds on berries and small fruits, as a complement to its arthropod diet. It can be found at low to medium
altitudes, usually up to 500 metres, but is also found over 1850 metres at Pico Ruivo (Madeira).
Similar species None in the region. Individuals from the introduced Lisbon docks population can be confused with
the Iberian Wall Lizard (which is smaller and lighter in colour).
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