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Há mesmo Osgas na Madeira?!

Sim

… e pelos menos duas espécies !!

… ambas introduzidas recentemente 

Osga-comum Osga-caseira-tropical



Répteis nativos da RegiãoRépteis nativos da Região



Répteis nativos da Região

• Lagartixa-da-Madeira (Teira dugesii)

• Endémica do Região Autónoma 

• Presente na Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens

• Densidade populacionais relativamente elevadas



Répteis nativos da Região



Répteis nativos da Região

A colonização das ilhas macaronésicas por 

répteis deve ter sido efectuada por 

“jangadas flutuantes”. 

– …os actuais “cursos de água secos” de 

África eram caudalosos no passado.África eram caudalosos no passado.

– Jangadas flutuantes podem ter-se formado 

nessa altura

– A proximidade da Lagartixa-da-madeira

com Teira perspicillata (Noroeste de África) 

é um dos muitos argumentos a favor desta 

teoria



Répteis nativos da Região

• Osga-das-Selvagens (Tarentola bischoffi)

• Endémica das Ilhas Selvagens 

• Presente na Selvagem Grande, Selvagem Pequena, e Ilhéu de 
Fora 

• Densidade populacionais relativamente elevadas



Répteis nativos da Região



Répteis introduzidos da RegiãoRépteis introduzidos da Região



Répteis introduzidos da Região

Osga-comum – Tarentola mauritanica 



Répteis introduzidos da Região

• Presente em toda a Bacia 
do Mediterrâneo. 

• Populações introduzidas na 
América do Norte, Central e América do Norte, Central e 
do Sul e no arquipélago da 
Canárias.

• Descrita pela primeira vez 
na Madeira em 1993 e no 
Porto Santo em 2008.



Répteis introduzidos da Região

• Ocupa fundamentalmente 
paredes verticais: rochas, 
muros, locais pedregosos ou 
troncos de árvores. 

• Associa-se a ambientes 
humanizados, sendo 
frequente ocorrer em 
habitações e junto a locais 
de iluminação artificial.



Répteis introduzidos da Região

• Alimenta-se 
maioritariamente de 
insectos, sendo que os 
indivíduos de maior 
dimensão conseguem 
predar lagartos de menores predar lagartos de menores 
dimensões. 

• Podem chegar a cerca de 16 
cm de comprimento, sendo 
que os machos são em geral 
maiores que as fêmeas.  



Répteis introduzidos da Região

Osga-caseira-tropical – Hemidactylus mabouia 



Répteis introduzidos da Região

• Habita regiões tropicais de 
África continental e insular 
(incluindo Madagascar, 
Seychelles, Comores, São 
Tomé e Príncipe e 
Annobon).

• Populações introduzidas na 
Ámerica do Sul e Caraíbas e 
algumas ilhas africanas.

• Descrita pela primeira vez 
na Madeira em 2001, na 
zona da Achada, Funchal.



Répteis introduzidos da Região

• Ocupa fundamentalmente 
paredes verticais: rochas, 
muros, locais pedregosos ou 
troncos de árvores. 

• Associa-se a ambientes 
humanizados, sendo 
frequente ocorrer em 
habitações e junto a locais 
de iluminação artificial.



Répteis introduzidos da Região

• Alimenta-se 
maioritariamente de 
insectos.

• Podem chegar a cerca de 16 
cm de comprimento, sendo 
que os machos são em geral 
maiores que as fêmeas.  



Como chegaram?!



Como chegaram?!



Osgas e Eco-Escolas?!Osgas e Eco-Escolas?!



Osgas e Eco-Escolas?!



Biodiversidade ?!



Perda de biodiversidade

Não é possível apresentar a imagem. O computador pode não ter memória suficiente para abrir a imagem ou a imagem pode ter sido danificada. Reinicie o computador e, em seguida, abra o ficheiro novamente. Se o x vermelho continuar a aparecer, poderá ter de eliminar a imagem e inseri-la novamente.



Osgas e Eco-Escolas?!



Ameaças



Espécies invasoras



Freira da Madeira

Pterodroma madeira

Considerada extinta até finais da decada de 60

Endémica da ilha da Madeira

População mundial de 70 a 80 casais. 

Principal ameaça:
Predação de ovos e juvenis por ratos e gatos



Potenciais Impactos 

das Osgas na Madeira

Alimentam-se quase exclusivamente de insectos

… acontece que temos várias espécies que são 
exclusivas do nosso arquipélago 



Projecto Osgas na Madeira



Projecto Osga na Madeira

O Osgas na Madeira é um projecto de 
investigação cientifica e de divulgação da 
biodiversidade madeirense, em que todos 
podem participar. podem participar. 

Com a ajuda de crianças e adultos 
conseguiremos descobrir por onde andam 
estas espécies recém-chegadas ao nosso 
arquipélago. 



Projecto Osga na Madeira

A participação neste projecto é muito simples: 

tens apenas que registar e de preferência 

fotografar todas as osgas que observares e 

enviar a informação para o e-mail enviar a informação para o e-mail 

osgasnamadeira@gmail.com . 

Essa informação será processada e o teu registo 
irá ser publicado no blog 
osgasnamadeira.blogspot.com .



Projecto Osga na Madeira



Projecto Osga na Madeira



Projecto Osgas na Madeira

Todas as sugestões e criticas são

Bem vindas … 

Obrigado pelo vosso tempo


