
Quando estão perante uma ameaça, conseguem libertar a cauda, que se chama
autotomia.
Os machos tornam a sua cabeça avermelhada durante a época de reprodução
When faced with a threat, they can release their tail. That is known as autotomy.
The males turn their head reddish during mating season.

Curiosidades / Fun facts

Lagartixa de tamanho média. A cabeça é alta e robusta. Corpo com tons de castanho,
com duas linhas dorsolaterais amareladas ou esbranquiçadas. Os machos,
apresentam entre 1 a 9 manchas azuis junto às axilas. O ventre apresenta tons claros.
Ausência de colar.
Medium sized lizard. The head is tal and robust. Brown-colored body, with two
yellowish or whiteish lateral lines. Males present 1 to 9 blue spots near the armpit.
The belly has is of a light shade. Absence of colar.

Descrição / Description

Lagartixa-do-mato
Algerian sand racer

(Psammodromus algirus)

~30 cm
Pode-se ver todo o ano

May be seen all year round



Espécie ativa entre a Primavera e o Outono com temperatura corporal a rondar os
27 a 35ºC. A época de reprodução regista-se entre Abril e Julho onde as fêmeas
podem realizar 2 a 3 posturas, entre Maio e Julho. As eclosões dão-se após 1 a 3
meses de incubação, nos meses de Agosto a Outubro, sendo cada postura
composta por 2 a 11 ovos. Atingem a maturidade sexual durante os primeiros dois
anos de vida, variando a longevidade entre os 5 e os 7 anos. O regime alimentar é à
base de pequenos invertebrados: escaravelhos, aranhas, formigas, gafanhotos e
pseudo-escorpião. Ocorre preferencialmente em pinhais em solo arenoso e em
locais com cobertura arbustiva mais ou menos densa.
Active species between spring and autumn with body temperature around 27 to
35ºC. The breeding season takes place between April and July, where females can
lay 2 to 3 clutches, between May and July. Hatching occurs after 1 to 3 months of
incubation, in the months of August to October, with each laying consisting of 2 to
11 eggs. They reach sexual maturity during the first two years of life, with longevity
varying between 5 and 7 years. The diet is based on small invertebrates: beetles,
spiders, ants, grasshoppers and pseudo-scorpions. It occurs preferentially in pine
forests on sandy soil and in places with more or less dense shrub cover.

Ecologia / Ecology

Residente
Resident

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/)


