Dia Mundial das Tartarugas Marinhas
16 de Junho
SABIAS QUE...?
As tartarugas fazem parte do grupo de répteis mais primitivos, que evoluíram para a forma atual há mais de 200 milhões de anos,
tendo mudado muito pouco desde então? As mudanças mais significativas ao longo de milhões de anos foram a perda dos dentes
(substituídos por um bico) e a adaptação dos membros conforme o tipo de ambiente.

O Aquário Vasco da Gama, como primeiro aquário público

Viver no mar, desovar em terra

do nosso país, recebeu durante anos tartarugas marinhas

Da terra para o meio marinho, as tartarugas sofreram algumas modificações. São

arrojadas doentes ou confiscadas por posse ilegal, que ao

animais secundariamente marinhos, ou seja, evoluíram a partir de tartarugas

atingir a maturidade era libertadas e devolvidas ao mar.

terrestres há mais de 100 milhões de anos. Além das glândulas de sal e da
modificação dos membros em barbatanas, a carapaça das tartarugas marinhas
tornou-se mais curta e achatada, ganhando um formato hidrodinâmico que facilita
a sua deslocação no mar. Mas, com uma carapaça menor, perderam a capacidade
de recolher a cabeça e os membros, como faziam os seus antepassados e como

Por serem animais oceânicos migradores que se encontram
protegidos por um conjunto vasto de leis nacionais e
internacionais, a sua manutenção em cativeiro não é
permitida para exibição permanente.

fazem até hoje as tartarugas terrestres e de água doce. Do seu passado terrestre
mantiveram, entre outras caraterísticas, a respiração de ar e a necessidade de
incubação dos ovos em ninhos escavados na areia das praias.

Em todo o mundo, existem apenas 7 espécies diferentes de tartarugas marinhas. Não
existem registos de reprodução destes animais em Portugal mas cinco destas espécies
visitam as nossas águas de forma regular.

Atreve-te a descobrir mais sobre as tartarugas marinhas, completando os desafios propostos!
Sopa de Letras
Répteis

Encontra as palavras da lista.

Praia
Carapaça

Quem come o quê?

Plastrão
Barbatanas

Descobre o que cada uma das tartarugas gosta de comer.

Ovíparo
Plástico

Tartaruga-comum

Vida de tartaruga
Numera e ordena as fases do ciclo de vida de uma tartaruga marinha (de 1 a 4).

Tartarugas juvenis

Ovos

Tartaruga adulta

Cria

Tartaruga-de-couro

Tartaruga-verde

