
RÉPTEIS 
Aprenda mais sobre as espécies presentes na Natureza à volta do Areias do Seixo. 

 

 

 

 Sardão (Lacerta lepida) 

O maior lagarto da Europa, o sardão apresenta também 

umas argolas azuis, muito conspícuas nos flancos. A sua 

cor predominante é um verde acinzentado com um 

padrão forte nas costas e cauda. Têm um corpo robusto, 

e a cauda invulgarmente comprida perfaz dois terços do 

seu comprimento total. Podem atingir os 90 cm de 

comprimento. 

Grau de Dificuldade: 8 

Estado de conservação: Verde  

Alimenta-se de: roedores, ovos, pequenos lagartos, insectos, 

caracóis, rãs, e minhocas 

Época: de Março a Outubro 

 

 

 Lagartixa-do-mato (Psammodromus 
algirus) 

Esta espécie ocorre na Tunísia,; Argélia, Marrocos, 

Portugal e Itália. Tem uma distribuição por climas 

quentes e mediterrânicos e habita zonas arbustivas 

secas, pinhais, zonas dunares, plantações de eucalipto, e 

até em praias. É uma espécie que se adapta 

extremamente bem a ambientes rurais e urbanos e 

alimenta-se de insectos e outros invertebrados. Sendo 

um animal de sangue frio, é comum encontra-los em 

cima de rochas quentes nas horas da tarde, a reter o 

calor que precisa para ser activo.   

Grau de Dificuldade: 7 

Estado de conservação: Verde 

Alimenta-se de: Insectos, caracóis, minhocas 

Época de Março a Outubro 

 



 

 Cágado-mediterrânico (Mauremys 
leprosa) 

É um habitante discreto de lagos, lagoas, charcos e 

ribeiras de todo o país e que pode crescer até aos 22 cm. 

É um réptil de água doce, com um metabolismo muito 

lento, e que pode vive até aos 50 anos de idade. É 

extremamente tímido, e nas Areias do Seixo pode mais 

facilmente ser observado no lago perto do jardim, com a 

cabeça de for a de água no meio do lago. Está ameaçado 

em Portugal devido à ocorrência de cágados invasores 

oriundos da Florida, e é uma espécie que está a decair 

rapidamente a nível global. 

Grau de Dificuldade: 7 

Estado de conservação: Amarelo  

Alimenta-se de: Peixe, algas, lagostim-vermelho  

 

 

   

 


