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Répteis e Anfíbios do Quaternário/Plistocénico português (1.5 M. a.
- 10.000 anos B.P.)
No Plistocénico português têm sido encontrados com frequência restos de Répteis e de Anfíbios, mas a sua presença e reconhecimento
taxonómico só estão devidamente documentados de um número relativamente restrito de locais. Na sua esmagadora maioria pertencem a taxa que
ainda hoje estão presentes no nosso território.
A única excepção a esta regra é o caso das tartarugas terrestres do
género Agrionemys (=Testudo), extintas desde há muito em Portugal, mas
que no entanto ainda subsistem, mais a Oriente, nas orlas mediterrânicas
europeIas.
Os vestígios plistocénicos mais antigos destes grupos de Vertebrados
em Portugal datam, aparentemente, de há 80.886+42.423-31.265 (U)
(Plistocénico Médio, interestádio do Riss Superior) e pertencem a
Agrionemys (=Testudo) sp. e a Mauremys leprosa. Foram encontrados
em depósitos da Mealhada (fig.69) (30 kms a Norte de Coimbra)
(Zbyszewski 1977; Lapparent-De Broin & Antunes 2000). Pelos elementos arqueológicos - indústria Acheulense Superior - e faunísticos que lhe
estavam associados - Elaphas antiquus (elefante), Hippopotamus
incognitus (hipopótamo), Homotherium latidens (tigre-dentes-de-sabre),
Equus caballus (cavalo) de grandes dimensões, Ursus arctus (urso pardo) e Cervus elaphus (veado) - deduz-se que estes depósitos datem de
um período interglaciar ou interstádio, provavelmente rissiense, e que se
teriam formado sob condições climáticas temperadas, relativamente quentes, mas seguramente húmidas, estreitamente relacionadas com áreas lacustres
ou fluviais de planície (Antunes 1986d; Antunes et ai 1988b).
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FIG. 69 - Depósito da Mealhada /Plistocénico Médiolinterstádio do Riss
Superior.

Até à data não foi seguramente confirmada a presença de Agrionemys (=Testudo) em Portugal antes de Plistocénico MédiolPaleolítico Médio. O mais antigo
membro deste grupo que se conhece na Península Ibérica é Agrionemys (=Testudo)
hermanni luneLlensis do Plistocénico Inferior (?) de Barcelona e, provavelmente
também, do PliocénicolPlistocénico Inferior de Guadix (Granada). Em França os mais
antigos vestígios destes Quelónios são do Plistocénico Inferior (Dunau - Günz,
130.000 B.P.) dos Altos Pirinéus franceses e da parte superior do Plistocénico
Inferior (Günz Superior, 90.000 B.P.) dos Alpes Marítimos. Em Portugal as tartarugas
terrestres do género Ag rionemys (= Testudo) não têm registos posteriores ao Paleolítico.
O registo de Mauremys leprosa da Mealhada é o mais antigo desta espécie em
Portugal e mesmo o mais antigo do género que se conhece com segurança na
Península Ibérica. A sua eventual ocorrência no Pliocénico ou Plistocénico Inferior
de Guadix (Granada) é algo duvidosa. Esta espécie deve ter colonizado a Península
Ibérica a partir de Marrocos. Em França só aparece muito mais tarde, no Holocénico
Superior de Gard (Lapparent-De Broin & Antunes 2000).

Vestígios de Quelónios atribuídos a Testudo graeca (Harlé 1910/
1911; Ferreira 1964; Roche 1972) são também mencionados em depósitos do Würrn antigo datados de 80.000 anos B.P.(com intervalos de confiança +42.420 e -31.260 - Cardoso 1993, 1996), da Gruta da Fuminha
(peniche) (fig.70).

É muito provável que estes restos pertençam na realidade aAgrionemys
(=Testudo) hermanni e não a T. graeca (ver: Jiménez-Fuentes et ai 1998).
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FIGo 70 - Gruta da Fuminha / Peniche
(Wünn antigo)

Trata-se de um depósito do início da degradação climática Wurmiense
com características temperadas/quentes, em que é de destacar a presença
de Hyaena h.prisca (hiena-raiada), Felis sylvestris (gato-bravo), Lynx
pardina spelaea (lince), Panthera pardus (leopardo), Canis lupus
lunellesis (lobo), Ursus arctus (urso-pardo) , Stephanorhinus
(=Dicerorhinus) hemitoechus (rinoceronte), Cervus elaphus (veado), Bos
primigenius (auroque).
Em jazidas do início do Plistócenico Médio (Vilafranquiano Médio) de
Morgadinho/ !Tavira (Algarve) foram encontrados restos de Anfíbios
indeterminados, depositados sob condições climáticas relativamente quentes e húmidas, em floresta de tipo mesofítico misto (talvez Laurissilva)
(Antunes et ai 1986) .
Uma herpetofauna mais diversificada foi encontrada em depósitos do
Paleolítico Médio (30.000 anos B.P. - Wurm II) da Gruta da Figueira
Brava (Antunes 2000; Crespo et ai 2000), localizada na Serra da Arrábida,
junto ao Atlântico (fig.71).
0
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FIG. 7 I - Gruta da Figueira Brava!
Arrábida (paleolítico Médio!
lWürm II)

Aqui foram encontrados restos de Quelónios: Agrionemys (=Testudo) cf. hermanii, Emys orbieularis (tartaruga de carapaça-estriada)
(Lapparent-De Broin & Antunes 2üOO); vários Squamata: Blanus cinereus
(cobra-cega), Laeerta lepida (sardão), Psammodromus algirus (lagartixa-do-mato), Podareis sp. (lagartixa), Elaphe sealaris (cobra-de-escada)
e/ou Coluber hippoerepis (cobra-de-ferradura) e Anfíbios: Salamandra
salamandra (salamandra-de-pintas-amarelas), Pelobates eultripes (sapode-unha-negra) e Bufo sp. (sapo) (Crespo et ai 2000).
À excepção de A.hermanni, já extinto em Portugal, todas os outros
Répteis e Anfíbios existem ainda hoje naquela região.
A presença de Emys orbicularis na Gruta da Figueira Brava é o mais antigo
registo desta espécie em Portugal. Este cágado é contudo conhecido de muito antes,
na Europa. É referido do Miocénico da Ucrânia, Pliocénico da Polónia e do Pliocénicol
Plistocénico Inferior da Umbria (Itália): É igualmente referido do Plistocénico Médio
dos Altos PirinéuslFrança e de Arganda (Madrid - 370.000-320.000 anos B.P.). Deve
ter migrado de França para Espanha e, posteriormente, para Portugal (Lapparent-De
Broin & Antunes 2000).

Da outra fauna associada à herpetofauna da Gruta da Figueira Brava
há a destacar a presença, entre os Mamíferos: de Mammuthus primigenius
(mamute), Croeuta eroeuta spelaea (hiena-das-cavemas), Ursus aretos
(urso-pardo), Panthera (Leo) spelaea (leão-das-cavemas), Panthera
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pardus (leopardo), Felis sylvestris (gato-bravo), Canis lupus (lobo),
Delphinus delphis (golfinho), Equus caballus (cavalo), Stephanorhinus
hemitoechus (rinoceronte), Vulpe vulpes (raposa), Sus scropha (javali),
Cervus elaphus (veado), Bos primigenius (auroque), Capra pyrenaica
(cabra-montesa), Oryctolagus cuniculus (coelho), Pusa hispida (focaártica); e, entre as Aves, de Pinguinus impennis (pinguim-gigante) e vários
patos marinhos. Havia igualmente vestígios de indústria Mustierense e restos de Neandertais.
A presença do mamute, da foca ártica, do pinguim gigante e de patos
marinhos nórdicos, sugere que na altura existiria um clima mais frio do que
o actual, talvez comparável ao que hoje existe na Escócia Oriental, correspondente a um episódio glaciar regressivo do Würm ou pelo menos do seu
início (Antunes 20(0).
Também em depósitos do Paleolítico Médio, um pouco mais recentes
(29.000 - 26.500 anos B.P.), da Gruta Nova da Columbeira, Bombarral
(Estremadura) (fig.72) foram descobertos abundantes fragmentos de
Agrionemys (=Testudo) hermanni (Jiménez-Fuentes et al1998), conjuntamente com alguns restos de Emydidae ou Bataguridae. Estes .vestígios
coexistiam com vestígios da indústria Mustierense e Neandertais.
A estreita relação entre a presença humana e os vestígios de Quelónios
parece demonstrar que estes constituiam uma parte importante da alimentação daqueles homens primitivos. A queloniofagia por parte do Homem, é
também bem evidente nas grutas da Figueira Brava (Arrábida) e do Caldeirão (Tomar) (Lapparent-De Broin & Antunes 2000). Da fauna associada a
estes restos de Quelónios é de destacar a presença de morcegos (Vestertilio
sp.), hiena-das-cavernas, gato-bravo, lobo, urso-pardo, rinoceronte, cavalo, raposa, veado, cabra-montesa (Capra pyrenaica) , gamo (Dama
dama) , corço (Capreolus capreolus), lince (Lynx pardina spelaea) ,
auroque, além de numerosos micromarníferos e algumas aves de rapina. Do
ponto de vista climático deviam prevalecer naquela altura condições temperadas, relativamente frias e algo áridas, propícias à presença da cabra-montesa.
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FIG. 72 - Gruta Nova da ColumbeiraIBombarral
(Paleolítico Médio)

Do Plistocénico Superior (Paleolítico Superior, Würm) da Gruta do
Caldeirão (Tomar) (fig.73) são referidos Mauremys leprosa e Agrionemys
(=Testudo) sp ..
Da fauna associada de grandes Mamíferos, há a destacar: a hienadas-cavernas, gato-bravo, lince, leopardo, leão-das-cavernas, lobo,
raposa, coelho, javali, veado, corço, camurça (Rupicapra pyrenaica) e a
c abra-montesa.

FIG. 73 - Gruta do Caldeirãorromar (Paleolítico
SuperiorlWünn)

Em depósitos da mesma época de Porto Covo (Sintra) (fig74) e da
Gruta do Escoural (Évora/Alentejo) (fig.75) foram encontrados respectivamente Mauremys leprosa e Agrionemys (=Testudo) cf. hermanni
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(Lapparent-De Broin & Antunes 2000). Da fauna associada à segunda
(Escoural), destacam-se: o leopardo (muito abundante), leão-das-cavernas, rinoceronte, auroque, cavalo, veado, hiena-das-cavernas, gato- -bravo, lince, raposa, urso-pardo, javali e "chacal" (Cuon alpinus europaeus)
(Cardoso 1995).
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FIG. 74 - Depósito de Porto Covo/Sintra
(Paleolítico Superior/WUrrn)

FIG. 75 - Gruta do EscourallÉvora
(Paleolítico Superior/WUrrn)

Em jazidas mais recentes, do Plistocénico Superior (ou ainda mais
modernas) das designadas areias de Faro/Quarteira, da Guia (Albufeira,
Algarve) (fig.76) (Antunes et ai 1989), foram encontrados vários Squamata:
Blanus cinereus, Psammodromus sp., Acanthodactylus erythrurus,
Lacerta lepida, Natrix. sp. (cobra-de-água); e vários Anfíbios: Pleurodeles
waltl (Tritão-de-costelas-salientes), Pelobates cultripes, Bufo bufo (sapo),
Bufo calamita (sapo corredor), Rana perezi (rã-verde). Todas estas
espécies podem ainda hoje ser encontradas naquela região algarvia. Da
fauna associada é de salientar a presença do auroque, do musaranho
(Crocidura russula), do rato-de-campo (Apodemus sylvaticus), rato-caseiro (Mus musculus), rato-toupeiro (Pytimys lusitanicus), rato-dos-pomares (Elyomys quercicus lusitanicus) e do coelho. Esta jazida deve
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estar relacionada com depósitos acumulados em charcos temporários,
formados em terrenos arenosos, numa época talvez com maior humidade
do que a que actualmente existe naquela região.

FIG. 76 - Depósito da Guia/Albufeira/Algarve
(Plistocénico Superior)

São muito escassas as referências a Répteis e Anfíbios dos primeiros
tempos do Holocénico português. Em todos os casos correspondem a uma
herpetofauna cuja composição e distribuição são idênticas às actuais.
Do Plistocénico de Espanha são conhecidos muitos Anfíbios e Répteis (Sanchiz
1977a, 1984, 1991 e 1998; Sanchiz & Sanz 1980; Sanz & Sanchiz 1980; López-Martinez
& Sanchiz 1981; Barbadillo 1989; Holman 1998; Lapparent-de Broin & Antunes 2(00).
Do limite Plio-Plistocénico são mencionados: Alytes sp.; Diseoglossus sp. e
Laeerta aff. Laeerta (Podareis) lilfordi da ilha de Maiorca; Blanus einereus,
Aeanthodaetykus cf. erythrurus, Psammodromus cf. algirus, Podareis sp., Chaleides
sp., Chalcides cf. bedriagai, Laeerta cf. lepida e Amphisbaenidae indeterminados
de GuadixlGranada e, com reservas, Testudo cf. hermanni, de GuadixlGranada.
Do Plistocénico Inferior são referidos: Diseoglossus sp. da ilha de Maiorca e
Granada; Bufo bufo de Barcelona; Rana sp. de Granada; Rana cf. Rana perezi de
Granada; Rana perezi de Granada; Laeerta (Podareis) lilfordi da ilha de Maiorca;
Testudo hermanni lunellensis de Barcelona.
Do Plistocénico Médio são conhecidos; cf.laff. Alytes de Granada e Madrid;
Alytes obstetrieans de Gerona e Burgos; Alytes muletensis da ilha de Maiorca;

Paleo-herpetofauna de Portugal

145

Discoglossus galganoi de Sória, Madrid e Málaga; Discoglossus cf. jeannae de
Grajas e Horá; Pelobates sp. de Burgos; Pelo bates cultripes de Sória e Madrid;
Pelobates cf. Pelobates cultripes de Gerona; Pelodytes punctatus de Sória e Burgos;
Bufo sp. de Málaga e Higuerón; Bufo bufo de Sória, Madrid, Granada, Murcia,
Gerona, Málaga e Burgos; Bufo calamita de Sória, Burgos e Málaga; Hyla sp., de
Sória e Madrid; Rana sp. de Burgos, UniónIMúrcia e Sória; Rana perezi de Sória,
Madrid e Málaga; Rana cf. perezi de UniónIMurcia; Rana temporaria de Gerona e
Burgos; Emys orbicularis de Madrid e Málaga; Testudo hermanni de Granada e
Málaga; Lacerta sp. de Madrid; Lacerta aff. Lacerta lepida de Madrid; Lacerta
lepida de Madrid e Málaga; Blannus cinereus de Málaga, Cúllar Baza/Granada; cf.
Blanus cinereus de Madrid; Coluber ou Elaphe de Málaga; Coronella cf. Coronella
girondica de Málaga e Madrid; Elaphe cf. Elaphe scala ris de Madrid; Malpolon
monspessulanus de Málaga; Natrix sp. de Sória e Madrid; Colubridae de Madrid;
Viperidae (? Vipera latasti) de Málaga.
Do limite do Plistocénico Médio/Superior são mencionados: Discoglossus sp.
de Granada; Coronella cf. Coronella girondica de Granada e Gekkonidae
indeterminados de Madrid.
Do Plistocénico Superior são referidos : Euproctus sp . das Astúrias ;
Salamandridae indeterminados de Berriatua/Vizcaia; Salamandra salamandra de
Berriatura/Vizcaia e Astúrias; Triturus alpestris das Astúrias; Triturus helveticus de
Berriatua/Vizcaia; Triturus marmoratus das Astúrias e Teruel; cf. Alytes sp. da
Catalunha; Alytes muletensis da ilha de Maiorca; Alytes obstetricans de Berriatua/
Vizcaia, Burgos, Astúrias e Eralla/Guipúzcoa; Discoglossus cf. Discoglossusjeanneae
de Málaga; Pelobates cultripes da Catalunha e Guadalajara; Pelodytes punctatus da
Catalunha; cf. Hyla da Catalunha; Bufo sp. de Málaga, Segovia, Granada e Sória;
Bufo bufo de Guipúzcoa, Catalunha, Málaga, UniónlMúrcia, Granada, Astúrias, Burgos,
Guadalajara, Santander e Vizcaia; Bufo calamita da Catalunha, Málaga, Burgos,
Segóvia e Astúrias; Bufo viridis da ilha de Maiorca; Rana sp. de Guipúzcoa, Catalunha,
Segóvia, Santander e Guadalajara; Rana perezi de Málaga; Rana cf. Rana perezi
de Unión/Múrcia; Rana cf. dalmatina de Deba e Eralla/Guipúzcoa; Rana iberica
das Astúrias e Burgos; Rana temporaria de Guipúzcoa, Vizcaia, Burgos, Santander
e Astúrias; Testudo hermanni de Granada; Emys orbicularis de Málaga; Anguis
fragilis de Vizcaia e Astúrias; Blanus ci/1ereus de Málaga e Pontones/Jáen; cf.
Blanus cinereus de Madrid; Lacerta sp. de Málaga e Vizcaia; Lacerta lepida de
Málaga; Lacerta (Podarcis) lilfordi da ilha de Maiorca; Coluber e/ou Elaphe de
Málaga; Coronella cf. CorOllella girol/dica de Málaga; Malpolo/1 monspessulanus
de Málaga; Colubrinae indeterminados de Vizcaia.
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Do limite Plistocénico SuperiorlHolocénico são mencionados: Alytes muletensis
da ilha de Maiorca; Bufo viridis da ilha de Maiorca; Laeerta (Podareis) lilfordi da
ilha de Maiorca; Emys orbieularis de Málaga; Mauremys leprosa de Málaga; Rana
sp. de Guadalajara; Rana perezi de Rincón de Vitória.
Do Holocénico de Pontones/Jaén, são mencionados: Salamandra salamandra,
cf. Blanus einereus, Laeerta lepida, Coluber hippocrepis; de Málaga, Mauremys
leprosa; de Calor/Murcia: Bufo bufo e Rana perezi; da jazida arqueológica de Cabeza
de la FuenteIBoniches/Cuenca: Pelodytes punetatus e Bufo bufo; de Cova-l20/
Burgos: Alytes obstetrieans e Pelo bates eultripes; de TamarizlSaragoça: Pelobates
eultripes e Bufo ealamita; de Tomba/Catalunha: Pelobates eultripes, Bufo bufo e
Bufo ealamita; da ilha de MaiorcalBaleares: Alytes muletensis e Bufo viridis; da ilha
de MinorcalBaleares: Alytes muletensis e Hyla meridionalis.

