
Os camaleões são conhecidos pela sua capacidade de mudar de cor para se camuflar.
Mas também mudam de cor como forma de comunicação – por exemplo, um
camaleão com o corpo todo escuro pode estar irritado ou doente.
A cauda é preênsil (agarra coisas) e é utilizada para equilíbrio nos ramos.
Os olhos movem-se de forma independente em qualquer direção.
A língua, utilizada para caçar insetos, pode esticar até ao dobro do tamanho do
camaleão.
The master of disguise! Chameleons are known for their ability to change colors to
camouflage. But they also change colors as a way to communicate – for exemple a
chameleon with a full dark body may be stressed or sick.
The tail is prehensile (grabs things) and it is used for balance in the branches.
They eyes move independently in any direction.
The tongue, used to snatch insects, can stretch for double the size of the chameleon.

Curiosidades / Fun facts

O corpo é comprimido lateralmente e coberto de escamas granulares. A coloração
exibida é variável dependendo do meio onde se encontra, da época do ano, do
estado emocional, idade e sexo. Os membros são pentadáctilos, com os dedos unidos
em dois grupos oponíveis em forma de pinça.
The body is laterally compressed and covered with granular scales. The color
displayed varies according to the environment they are in, the season of the year,
emotional state, age and sex. The members are pentadactly, with fingers joined in
two opposing groups to work as a clamp.

Descrição / Description

Camaleão-comum
Common chameleon

(Chamaeleo chamaeleon)

~25 cm
Na Europa, só existe no Algarve e 

sul de Espanha
In Europe, it only occurs in the 
Algarve and Southern Spain



Espécie de hábitos diurnos, é tipicamente arborícola, descendo apenas ao solo para
trocar de árvore. Entre os meses de Dezembro e Março, o camaleão entra em
letargia, enterrando-se geralmente no solo, junto a raízes de arbustos. A época de
reprodução dá-se entre Julho e Outubro, altura em que os machos percorrem
longas distâncias para copularem com o maior número de fêmeas possível. As
fêmeas, escavam um buraco com cerca de 20cm para depositarem entre 8 a 29
ovos, durante o mês de Outubro. Esta espécie atinge a maturidade sexual no seu
primeiro ano de vida e tem uma longevidade máxima de cerca de 3 anos. A sua
dieta consiste essencialmente em insetos voadores, como gafanhotos, borboletas e
moscas. Esta espécie ocorre preferencialmente em zonas de pinhais costeiros,
dunas litorais com vegetação e pomares tradicionais (alfarrobeiras, amendoeiras,
figueiras, oliveiras).
Diurnal species, typically arboreal, climbing down just to change trees. Between the
months of December and March, the chamaleon goes into letargy, burying itself in
the soil, close tobush roots. Breeding season is between July and October. This
species reaches sexual maturity in its first year of life and has a maximum lifespan
of about 3 years.Its diet consists of mainly flying insects, such as grasshoppers,
butterflies and flies. This species occurs preferably in coastal pine tree areas, dunes
and traditional orchards.

Ecologia / Ecology

Não indígena
Non indigenous

Fenologia / Phenology

Pouco Preocupante (LC)
Least Concern (LC)

Estado de conservação / Conservation status

Textos adaptados da Plataforma Biodiversidade a seus pés  (http://almargem.org/biodiv/)
Texts adapted from the “Biodiversidade a seus pés” plataform (http://almargem.org/biodiv/)


