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Hydromedusa tectifera conhecido em português por Cágado-de-pescoço-comprido e
em inglês por Argentine snake-necked turtle, é um cágado que pertence à família Chelidae,
ocorrendo no sul e sudeste do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e extremo sudeste da
Bolívia (Fagundes e Bager,2007).
No dia 23/9/2016, por volta da 8hs, em um dos lagos do Jardim Botânico de São Paulo,
SP, Brasil, (23°38’20.19”S/46°37’19.64”O,770m/alt), observamos e registramos em vídeo
um indivíduo nadando rapidamente com um peixe na boca, provavelmente um juvenil de cará
(Geophagos brasiliensis), comum no local (Youtube,2020, e foto abaixo).
Provavelmente é nativo na região, pois há remanescentes da mata atlântica no local.
Mas não se pode descartar a possibilidade de ter sido soltura por ser uma área de visitação
pública e perto de uma grande avenida. De toda maneira, fica aqui o registro nesta nota.
Hydromedusa tectifera é uma espécie relativamente comum, mas difícil de se
encontrar, pois vive em lagos e lagoas sempre submersa na água por muito tempo e quase
sempre próximo a margem, onde se esconde na vegetação da beira.
Por isso, é importante sempre fazer seu registro para ajudar nos estudos de sua
história natural.
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