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O comum dos cidadãos, 
jardineiro ou não, nunca viu 
uma toupeira. Apesar de 
se tratar de uma espécie 
relativamente abundante em 
hortas, jardins ou parques, e ser 
profícua em matéria de indícios 
de presença, como acontece 
com os túneis e os montículos 
de terra, razão pela qual não 
granjeia grande simpatia entre 
os seus vizinhos humanos, o 
seu modo de vida tipicamente 
subterrâneo e com hábitos 
eminentemente noturnos, 
dificulta a sua observação 
direta. É um caso clássico 
de gato (perdão, toupeira), 
escondido com rabo de fora. 
Mas, será a toupeira apenas 
um espectro de má fama ou um 
prestador de eco-serviços mal 
compreendido? A resposta, à 
moda do meu jardim, segue nas 
páginas seguintes.
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CRÓNICAS DO MEU JARDIM
Toupeiras: escavar, escavar e… escavar!
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A escavar é que a gente se entende
Imagine um medo ancestral, profundamente enraizado no seu 

subconsciente… um terror imenso e medonho que, a coberto da 

noite, se materializa numa criatura horrífica e assustadora que 

assombra o seu jardim, a sua horta, os seus canteiros… Um ser de 

apetite insaciável, garras enormes e dentes afiados como lâminas 

que o faz acordar a meio da noite aos gritos e alagado em suores 

frios. Falo-vos de algo absolutamente aterrador e mitológico. 

Um ser que faz Freddy Krueger parecer um menino de coro e 

o Pesadelo em Elm Street assemelhar-se a um passeio no parque! 

Falo-vos... da TOUPEIRA!!! Sim, essa criatura de 50 gramas de peso 

e 12 centímetros de comprimento que a evolução, na sua perfídia 

recreativa dirigida ao pobre Homo sapiens jardineirus, destinou 

aos jardins deste mundo… especialmente ao meu! E não vale a 

pena contrapor porque não subsistem no meu espírito quaisquer 

dúvidas a respeito desse intento malévolo. 

FIGURA 1 O corpo cilíndrico, os enormes membros curtos e fortes e o 
focinho alongado, são a adaptação perfeita da toupeira uma existência 
subterrânea e escavadora.

Até consigo imaginar a tal Dr.ª Evolução a congeminar, em ame-

na cavaqueira com a senhora Dona Mãe Natureza: olha lá, essa 

moda que a malta Homo tem agora de hortinhas bio e jardins eco 

e tal, ficava bem mais interessante se lhe acrescentássemos uma 

onda avant-garde, tipo bichos fossadores, fofinhos e aveludados, 

mas com o hábito desagradável de minar o solo com túneis e espa-

lhar erupções de terra por todo o lado, não? Boa! Já que mandamos 

os pandas para outro lado, trazíamos estas doçuras para aqui. Te-

mos é de arranjar um nome fixe para o bicho… tipo… hmmm… e se 

fosse toupeira? Pois… qual acaso evolucionista qual quê!

Na verdade, jocosidades à parte, o jardineiro que vos redige estas 

linhas, há muito que fez a paz com o mundo natural, mesmo que 

isso implique, como é o caso, um ocasional e libertador, ainda que 

irreproduzível e inenarrável, chorrilho de impropérios gritado a 

plenos pulmões ao minúsculo vizinho insetívoro do subsolo cuja 

inveterada propensão escavadora, tanto oblitera o alfobre de ten-

ras alfaces, como pulveriza canteiros de onde nunca chegarão a 

brotar túlipas. Bem vistas as coisas, de nada serve tal verborreia, 

tanto mais que as toupeiras têm um claro défice auditivo e consta 

que o português nem sequer é a sua língua materna. Ainda assim, 

apesar do orgulho ferido tender a não deixar espaço à razão e, já 

agora, ao silêncio recatado, o jardineiro, convertido em biólogo de 

campo, fez jus ao dito popular se não os podes vencer, junta-te a 

eles... e lá foi viver com as toupeiras.

Ser ou não ser toupeira
A primeira regra para uma saudável convivência com as tou-

peiras é a seguinte: não existem jardins e hortas sem toupeiras, o 

que existem são jardins e hortas temporariamente sem toupeiras.1 

E quanto mais depressa disso fizer dogma, mais rapidamente 

deixará de andar com os nervos em franja e, portanto, à beira de 

um enfarte agudo do miocárdio, o que acabará por incrementar 

significativamente a sua esperança média de vida! 

Apesar da difícil convivência que a maioria das pessoas mantém 

com as toupeiras (por difícil, leia-se guerra aberta e sem quartel), 

nem sempre foi assim. Na mitologia helénica, por exemplo, ve-

nerava-se a toupeira como um símbolo dos mistérios da terra e 

da morte. Era considerado um ser ctoniano e Asclépio, deus da 

cura, era mesmo adorado como um deus-toupeira. De resto, o 

próprio sistema de galerias subterrâneas da toupeira haveria de 

1Uma dica: sendo as toupeiras animais solitários e ferozmente terri-
toriais, com exceção da época da reprodução (setembro a maio) em 
que os machos procuram as fêmeas para acasalar, o desaparecimen-
to de um inquilino talpídeo do seu jardim (leia-se, morte não natural à 
mão de um jardineiro furibundo) abre imediatamente portas à entrada 
de um ou até de vários indivíduos para ocupar o território agora livre. 
Apesar deste processo tanto poder demorar semanas como meses, 
não se iluda, as toupeiras acabarão por ocupar de novo o seu jardim. 
Por isso, por experiência própria, diria que mais vale uma toupeira no 
jardim que uma hoste a caminho!
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FIGURA 3 Os “montes de toupeiras” formam-se devido à necessidade destes 
animais em removerem o excesso de terra dos seus túneis. (© Pixabay)

espantoso. Eis o que descobri. Existem dezenas de espécies de 

toupeiras pertencentes à família Talpidae distribuídas pela Eu-

rásia e América do Norte. Apesar de ocorrerem outras espécies 

de toupeiras na Europa, em Portugal apenas subsiste uma única 

espécie, endémica da Península Ibérica, que os cientistas desig-

nam de Talpa occidentalis (Cabrera, 1907), isto é Talpa=toupeira; 

occidentalis=do ocidente. Segundo a International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) e o Livro Vermelho dos Verte-

brados de Portugal trata-se de uma espécie não ameaçada (pelo 

menos em alguns jardins...). Genericamente, a toupeira apresen-

ta um corpo cilíndrico e alongado, com cerca de 9 a 13 cm, uma 

cauda curta (c. 2,5 cm) e peso médio de 50 g. A pelagem é densa 

e aveludada, de cor negra ou cinzento-escura. Sendo a toupeira 

o único mamífero europeu com modo de vida tipicamente hi-

pógea apresenta o corpo extremamente bem adaptado a uma 

existência subterrânea e escavadora. Os olhos encontram-se 

cobertos por pele e os ouvidos tapados por pelos. Os membros 

dianteiros são massivos com patas espalmadas e cinco garras 

largas que funcionam como pá. FIGURA 2 Em contracorrente com a ideia generalizada de “praga” agrícola, 
a literatura infantil tende a representar a toupeira como uma personagem 
curiosa e sábia (©Elma, Matias quer um amigo).

servir de inspiração ao labirinto arcaico de Epidauro consagrado 

a Asclépio, cujo modelo foi concebido, simultaneamente, como 

túmulo e morada subterrânea do deus. Ainda assim, e pese 

embora a literatura infantil mantenha, ainda, essa imagem da 

toupeira enquanto personagem serena e sábia, infelizmente, no 

mundo dos adultos, da deificação à demonização vai apenas um 

pequeno passo e hoje, num conflito em que não se fazem pri-

sioneiros, o Homo sapiens jardineirus faz uso de toda a sorte de 

sofisticado material bélico para exterminar este pequeno ma-

mífero, desde as poderosas armas químicas (repelentes), às mais 

complexas armas sónicas (aparelhos de ultrassons), passando 

pela tradicional artilharia caseira (leia-se, enxadas e afins). O re-

sultado destas batalhas que, não raras vezes, atingem proporções 

épicas, acaba quase sempre com o jardineiro à beira de um colap-

so nervoso e a pequena toupeira (ainda que acossada) a manter, 

imperturbável, o seu quotidiano escavador, lavrando o precioso 

jardim à impressionante velocidade de 4 metros por hora.

FIGURA 4 Os membros anteriores (esquerda) e posteriores (direita), fortes 
e com grandes garras são uma característica única desta espécie.

Então, caro leitor, o que fazer? A bem da sua saúde mental, diria 

que existe apenas uma solução: aprender a coabitar com as tou-

peiras! No meu caso, depois de um tratado de paz a contendo de 

ambas as partes (leia-se, o beligerante n.º 1 [toupeira] comprome-

te-se a manter o relvado e a horta longe dos seus ímpetos escava-

dores e o beligerante n.º 2 [eu] compromete-se a manter os seus im-

pulsos assassinos sob apertado controlo médico) decidi aprender 

mais sobre este pequeno animal. Literalmente, passei a viver 

com as toupeiras que dilaceravam o meu jardim, a minha horta, 

os meus canteiros… bom e fiquemo-nos por aqui. O resultado foi 
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O focinho é pequeno e afilado e tem a função tátil muito desen-

volvida através de vibrissas sensitivas e dos órgãos de Eimer, isto 

é papilas bulbosas extensamente inervadas localizadas na extre-

midade do focinho.

Aprender a viver com toupeiras
Ao contrário da crença generalizada, a toupeira não rói as raízes 

das plantas que vai desenraizando quando escava os seus tú-

neis. Aliás, os túneis que formam complexas galerias e chegam 

a atingir mais de um metro de profundidade, são a razão de ser 

dos conhecidos “montes de toupeiras”, já que os animais, à medida 

que vão escavando, transportam parte da terra dos túneis para a 

superfície formando os tais montículos detríticos. Estas abertu-

ras, para além de serem usadas para fugir a eventuais predadores, 

servem também para ventilar e drenar as galerias.

Por outro lado, é através da ação escavadora que a toupeira se 

alimenta. Sabia que a toupeira tem um metabolismo muito eleva-

do o que a obriga a consumir, diariamente, o equivalente a mais 

de 50% do seu peso de minhocas e larvas de insetos, muitos dos 

quais prejudiciais às nossas hortas e jardins? E que, para além de 

remover muitos insetos indesejados, a tou-

peira presta também um importante ser-

viço ao solo, oxigenando-o à medida 

que o revolve?

FIGURA 5 O focinho pequeno e afilado da toupeira tem a função tátil muito 
desenvolvida graças à presença de vibrissas sensitivas e dos órgãos de Eimer.
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Mesmo assim, e apesar de possuir predadores naturais, como as 

raposas, as doninhas ou as aves de rapina noturnas, a verdade é 

que nenhum deles é mais letal que o Homem. Vale à espécie uma 

longevidade apreciável (até 3 anos) e uma profícua taxa de repro-

dução, com as fêmeas a produzirem várias ninhadas por ano com 

duas a sete crias. 

Toda esta aprendizagem, feita de leituras, mas sobretudo de aten-

ta observação, levou-me a dedicar mais tempo a aperfeiçoar as 

regras da sã convivência. Por exemplo, de acordo com a tradição 

popular, as toupeiras tendem a evitar áreas onde vegetam lourei-

ros (Laurus nobilis) ou trovisco (Daphne gnidium). Seja obra do aca-

so ou o resultado da intermediação de Fortuna, o facto é que nos 

canteiros onde plantei estas espécies nunca encontrei túneis de 

toupeira. Do mesmo modo, a experiência ensinou-me que as tou-

peiras têm propensão a buscar as áreas do terreno onde as plan-

tas são mais sujeitas a rega, como acontece na horta e no relvado 

(perdão, ervado) precisamente por atrair mais presas naturais, 

sobretudo minhocas. Resolvi parte do problema diminuindo ou 

mesmo suspendendo a rega do ervado. Dessa forma, não apenas 

poupei água como as toupeiras desapareceram dessa área. Bem 

sei que o verde da erva passou a exibir tons mais outonais… mas a 

bem da paz com a nação talpídea, vale tudo.

Na horta a tarefa foi mais complexa e requereu mais esforço. Nes-

te caso, uma vez que não podia deixar de regar as hortícolas, optei 

por criar condições noutro local para tentar manter as inquilinas 

subterrâneas felizes e ocupadas, dissuadindo-as de se aproxima-

rem das culturas. Coloquei pilhas de folhas e restos de vegetação, 

e até madeira, em diversos locais do terreno, ao longo de muros, 

junto a troncos de árvores e em zonas ensombradas. Desta forma, 

mantendo o solo húmido e fresco e acelerando a decomposição, 

atraí aos locais toda a sorte de invertebrados e as toupeiras redu-

ziram de forma exponencial a presença nas áreas cultivadas e de 

recreio sem, todavia, abandonarem o meu pequeno éden. 

É certo que, de vez em quando, uma ou outra escavação mais 

entusiasmada ultrapassa a regra da boa convivência e o trata-

do de paz lá é renegociado para definir nova fronteira (leia-se, 

mais uns metros quadrados de terreno ajardinado cedido às tou-

peiras). No final, porém, o jardineiro-hortelão, em paz com a 

biodiversidade do seu pequeno mundo, lá se reduz à condição 

de espectador e deixa a toupeira, alheia à rabugice hominídea, 

teimar no que faz melhor: escavar (perdão, escavacar) terreno 

afora. Porque bem vistas as coisas, entre o deve e o haver, é o 

jardim que fica a ganhar!

FIGURA 8 Apesar de raramente observada, a toupeira é uma espécie 
bastante comum nos parques, hortas e jardins, desde que o solo seja 
adequado à sua atividade escavadora (© Pixabay)

FIGURA 7 O trovisco (Daphne gnidium), pelo 
facto de possuir raízes com propriedades 
tóxicas, é indicado pela sabedoria popular 
como adequado para repelir as toupeiras. 




