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This walk features many emblematic trees from
Portuguese forests, such as oaks
Folhas sem pelos na face
superior, mas com abundante
penugem na face inferior.
Esta árvore é fácil de
identificar observando a
cortiça no tronco.

| These three oak species can be identified by observing their leaves
Folhas muito peludas em
ambas as faces (superior
e inferior). Margens muito
recortadas, com vários lobos
arredondados.

sobreiro

carvalho-negral

Eudicotiledonea / Fagaceae

| Pyrenean oak - Quercus pyrenaica

© Frank Pennekamp

© Frank Pennekamp

| Cork oak - Quercus suber

Leaves only hairy underneath.
Margins serrate and slightly
wavy.

Very hairy leaves on both
sides, deeply cutted into
rounded lobes.

Almost hairless leaves on top
but fuzzy underneath. This
tree is easy to identify by the
cork on its trunk.

Eudicotiledonea / Fagaceae

carvalho-cerquinho

Examples of insects that depend on oak trees:

bugalhos de vespas
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Espécie típica do norte
de África e sudoeste da
Europa. As suas lagartas
também se alimentam das
folhas dos carvalhos.

As lagartas desta espécie
só se alimentam de
folhas de carvalho. As
borboletas adultas podem
ser observadas de maio a
setembro.

This species is typical of North
Africa and South west Europe.
Its caterpillars also feed on
oak leaves.

The caterpillars of this species
only feed on oak leaves. Adult
butterflies can be seen from
May to September.

Período de voo | Flying period: 6-8
Envergadura | Size: 30-32 mm

Envergadura | Size: 25-29 mm

These brown/red structures
shown in the picture are
galls caused by wasps. The
female wasp lays eggs on
the branches and leaves
and the tree responds with
tissue swelling as a form of
protection. The wasp larvae
grow inside the galls.

Mais informação em / More information at: www.macedonatura.pt; www.biodiversity4all.org
N.º verde municipal (número gratuito) / Municipal emergency telephone number (free phone): 800 200 422

| Insect diversity depends mainly on the richness of the flora.

azul-dos-carvalhos

| Purple hairstreak - Neozephyrus quercus

Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae

autoria

|

Authorship

© Albano Soares

© Patrícia Garcia Pereira

| Gall wasps

| Portuguese oak - Quercus faginea

Eudicotiledonea / Fagaceae

a diversidade de insectos de um local depende essencialmente da riqueza da flora. exemplos de insectos que dependem dos carvalhos:
Os bugalhos – as estruturas
castanho-avermelhado que
se veem na imagem – são
causados por vespas. A
fêmea da vespa introduz os
ovos nos ramos e folhas do
carvalho e a árvore produz os
bugalhos para se proteger da
agressão. As larvas das vespas
desenvolvem-se no interior
nos bugalhos.

Folhas com pelos apenas na
face inferior.
As margens são serradas e
ligeiramente onduladas.

© Eva Monteiro

as três espécies de carvalhos podem ser identificadas pela observação das suas folhas

P1

esculi

| False ilex hairstreak - Satyrium esculi

© Albano Soares

Santa
Combinha

este percurso é rico em árvores típicas da floresta
portuguesa, como os carvalhos

Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae

promotor | Host

financiamento | Sponsorship

estação da biodiversidade integrada na
Biodiversity Station integrated in

To what taxonomic order do these insects belong?
orthoptera: terceiro par de patas adaptado ao salto

Família Reduviidae

| Assassin bugs - Rhynocoris sp.

© Frank Pennekamp

© Albano Soares

gafanhoto-patas-vermelhas

percevejo-assassino

diptera: duas asas

hind legs elongated for jumping

Mais informação em / More information at: www.macedonatura.pt; www.biodiversity4all.org
N.º verde municipal (número gratuito) / Municipal emergency telephone number (free phone): 800 200 422
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Família Acrididae

| Woodland grasshopper - Omocestus rufipes

© Albano Soares

forming a beak

| mouthparts

mosca-predadora

Família Asilidae

dictyoptera: primeiro par de patas em forma de
garras | front legs shaped as claws

louva-a-deus-do-corno

Família Mantidae

| Conehead mantis - Empusa pennata

autoria

|

Authorship

| two wings

| Robber-fly

neuroptera: antenas compridas e asas com muitas
nervuras que formam uma rede | long antennae and

wings with a fine network of veins

© Albano Soares

hemiptera: boca em forma de bico

P2
© Albano Soares

sabe a que ordem taxonómica pertencem estes insetos?

libelóide

| Owlfly - Libelloides baeticus

© Albano Soares

Santa
Combinha

Família Ascalaphidae

promotor | Host

financiamento | Sponsorship

estação da biodiversidade integrada na
Biodiversity Station integrated in

espécies a procurar junto à barragem

Species to look for near the dam

amieiro

Eudicotiledonea / Betulaceae

choupo-negro

uma borboleta muito curiosa

© Frank Pennekamp

| Black alder - Alnus glutinosa

| Typical trees to be found near water streams

© Frank Pennekamp

árvores típicas das margens dos cursos de água-doce

| Black poplar - Populus nigra

coma

Eudicotiledonea / Salicaceae

P3

| A very curious butterfly

© Albano Soares

Santa
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| Comma butterfly - Polygonia c-album

Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

As lagartas desta espécie alimentam-se das folhas dos choupos. Repare que as asas são particularmente
recortadas. Outra particularidade é a mancha branca em forma de “vírgula” que a Coma tem na face inferior
das asas posteriores.
The caterpillars of this species feed on poplar leaves. Please note the jagged wings. Another distinctive feature is the
white spot in the shape of a comma underneath its hindwings.

Eudicotiledonea / Salicaceae

Mais informação em / More information at: www.macedonatura.pt; www.biodiversity4all.org
N.º verde municipal (número gratuito) / Municipal emergency telephone number (free phone): 800 200 422
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freixo-comum

| Narrowleaf ash - Fraxinus angustifolia

© Albano Soares

| Grey willow - Salix atrocinerea

© Frank Pennekamp

salgueiro-preto

© Frank Pennekamp

Envergadura | Size: 40-50 mm
Período de voo | Flying period:
6-9

Eudicotiledonea / Oleaceae

autoria

|

Authorship

promotor | Host

financiamento | Sponsorship

estação da biodiversidade integrada na
Biodiversity Station integrated in

Santa
Combinha

P4

as libelinhas são insetos pertencentes à ordem
odonata. tente identificar as espécies mais abundantes.

Damselflies belong to the Odonata order. Please try to
identify the most common species.
no azibo as espécies mais abundantes pertencem ao género lestes
Macho. Espécie maior e
mais abundante no Azibo.
Abdómen de cor verde,
sem segmentos azuis.

| In Azibo, the most common species belong to the Lestes genus

Male. Large species and most
common in Azibo.
Green abdomen without
blue stripes.

Período de voo | Flying period:
5-8 (mais abundante no mês
de Junho | More abundant
in July)
Envergadura | Size: 35-40 mm

lestes-dos-bosques

| Robust spreadwing - Lestes dryas

Insecta / Odonata / Lestidae

lestes-pequeno

Insecta / Odonata / Lestidae

| Other common damselflies

Fêmea (esquerda) e macho. Repare nas extensas
manchas azuis na cabeça destes insectos, logo atrás
dos olhos (manchas pós-oculares).

Macho. Repare nos olhos azuis
brilhantes que contrastam com
a cabeça preta.

Female (left) and male. Please note extensive blue spots
on their heads, behind the eyes (post-ocular).

Male. Please note the contrast
between the blue bright eyes and
the black head.

| Common blue damselfly - Enallagma cyathigerum

© Albano Soares

libelinha-azul-comum

© Albano Soares

Período de voo | Flying period: 4-10 (mais abundante
em Julho | More common in July)
Envergadura | Size: 29-36 mm

Insecta / Odonata / Coenagrionidae

Mais informação em / More information at: www.macedonatura.pt; www.biodiversity4all.org
N.º verde municipal (número gratuito) / Municipal emergency telephone number (free phone): 800 200 422
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Período de voo | Flying period:
3-10 (mais abundante em
Junho | More common in June)
Envergadura | Size: 30-36 mm

náide-de-olhos-azuis

| Blue-eye - Erythromma lindenii

© Albano Soares

outras libelinhas comuns

| Small spreadwing - Lestes virens

© Albano Soares

Insecta / Odonata / Lestidae

Período de voo | Flying period: 5-10
Envergadura | Size: 30-39 mm

© Albano Soares

© Albano Soares

| Western willow spreadwing - Lestes viridis

Damselflies coupling in tandem. The male grasps the
female by the head. Please note that the males have blue
stripes in the abdomen.

Male. This species has a blue
segmented abdomen. Please note
its distinctive blue eyes.

Período de voo | Flying period:
6-11 (mais abundante no mês
de Outubro | More abundant
in October)
Envergadura | Size: 39-48 mm

lestes-verde

Casal de libelinhas na posição de “tandem”. O macho
(em cima) segura a fêmea pela cabeça. Repare que
os machos só têm segmentos azuis na extremidade
do abdómen.

Macho. Esta espécie tem
segmentos de cor azul no início
e extremidade do abdómen.
Repare também nos típicos
olhos azuis.

Insecta / Odonata / Coenagrionidae

autoria

|

Authorship

promotor | Host

financiamento | Sponsorship

estação da biodiversidade integrada na
Biodiversity Station integrated in

Butterflies are a group of species of the Lepidoptera order, flying only during
the day. These were the most abundant in counts at the Biodiversity Station of
Santa Combinha.

loba

Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

cecilia

© Albano Soares

agosto

Envergadura | Size: 50-58 mm

setembro

| Tree grayling - Hipparchia statilinus

Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Envergadura | Size: 27-32 mm

Envergadura | Size: 44-50 mm

Mais informação em / More information at: www.macedonatura.pt; www.biodiversity4all.org
N.º verde municipal (número gratuito) / Municipal emergency telephone number (free phone): 800 200 422
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autoria

| Spanish marbled white - Melanargia lachesis

Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

| August

castanha-das-árvores

| June

branca-preta-comum

Envergadura | Size: 44-50 mm

| July

| Southern gatekeeper - Pyronia cecilia

| Meadow brown - Maniola jurtina

Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Envergadura | Size: 25-32 mm

julho

junho

© Albano Soares

© Albano Soares

| Small heath - Coenonympha pamphilus

| May

© Albano Soares

nêspera

maio

© Albano Soares

| April

abril

P5

aricia-do-sul

| September

| Southern brown argus - Aricia cramera

© Albano Soares

Santa
Combinha

as borboletas diurnas são um grupo de espécies da ordem lepidoptera
que só voam durante o dia. estas foram as espécies mais abundantes nas
contagens realizadas na estação da biodiversidade de santa combinha.

Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae

Envergadura | Size: 22-25 mm

|

Authorship

promotor | Host

financiamento | Sponsorship

estação da biodiversidade integrada na
Biodiversity Station integrated in

Like damselflies, dragonflies also belong to the Odonata order. This
biodiversity station is particularly rich in dragonflies. Please try to find and
identify the most abundant species.

Insecta / Odonata / Libellulidae

libélula-escarlate

| Broad scarlet - Crocothemis erythraea

© Albano Soares

© Frank Pennekamp

| Violet dropwing - Trithemis annulata

© Albano Soares

libélula-púrpura

© Albano Soares

| Three species of the same family in which the males have reddish tones. Females are yellow

© Albano Soares

três espécies da mesma família com machos avermelhados. atenção que as fêmeas são amareladas

P6

simpétrum cor-de-sangue

| Ruddy darter - Sympetrum sanguineum

Insecta / Odonata / Libellulidae

Insecta / Odonata / Libellulidae

Macho (em cima) e fêmea (baixo) | Male (above) and female (below).

Macho (em cima) e fêmea (baixo) | Male (above) and female (below).

Macho (em cima) e fêmea (baixo) | Male (above) and female (below).

Envergadura | Size: 32-38 mm

Envergadura | Size: 36-45 mm

Envergadura | Size: 34-39 mm

Mais informação em / More information at: www.macedonatura.pt; www.biodiversity4all.org
N.º verde municipal (número gratuito) / Municipal emergency telephone number (free phone): 800 200 422
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autoria

|

Authorship

promotor | Host

financiamento | Sponsorship

© Albano Soares

Santa
Combinha

tal como as libelinhas, as libélulas também pertencem à ordem odonata.
a estação da biodiversidade de santa combinha é particularmente rica em
libélulas. tente encontrar e identificar as espécies mais abundantes.

estação da biodiversidade integrada na
Biodiversity Station integrated in

Santa
Combinha

P7

libélulas e borboletas: ameaçadas, raras e
protegidas por lei

Dragonflies and butterflies: threatened, rare and
protected by law
odonata do anexo ii da directiva habitats: conservação prioritária na europa

| Odonata, Annex II of the Habitats Directive: Priority conservation

esta borboleta também está no mesmo anexo da legislação europeia,
mas em portugal é muito comum | This butterfly is also protected by

European laws but is very common in Portugal

Olhos verde-esmeralda. Corpo
verde metalizado. As marcas
amarelas do abdómen formam
quase uma linha contínua.

Envergadura | Size: 30-45 mm
Período de voo | Flying period:
3-6

Emerald green eyes and metallic
green body. Yellow spots in
the abdomen forming almost a
continuous line.

Machos.
Espécie endémica da Península Ibérica
e Sul de França, mas com uma distribuição
muito localizada.
A mancha amarela em “V” no início do
abdómen é típica desta espécie.

oxigastra

aurinia

Insecta / Odonata / Corduliidae

| Marsh fritillary - Euphydryas aurinia

© Albano Soares

| Orange-spotted emerald - Oxygastra curtisii

© Albano Soares

© Albano Soares

Envergadura | Size: 33-39 mm
Período de voo | Flying period:
5-8

Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

a macrómia é parecida com esta espécie mais frequente

cruiser is similar to this much more common species

| The splendid

Males. Endemic species in the Iberian Peninsula
and South of France but with a localized
distribution. The yellow “V” shaped spot in the
beginning of the abdomen is characteristic of
this species.

Esta espécie tem os olhos
mais separados. Repare nas
diferenças entre as marcas
amarelas do abdómen das
duas espécies.

Envergadura | Size: 42-49 mm
Período de voo | Flying period: 5-8

Recognizable by its wide
apart eyes. Please note the
differences in the yellow spots
in the abdomen between the
two species.

uma borboleta rara em portugal e típica de habitats ao pé da água

A rare butterfly in Portugal and typical of habitats near water streams
Envergadura | Size: 26-28 mm
Período de voo | Flying period:
4-9

macrómia

Insecta / Odonata / Corduliidae

Mais informação em / More information at: www.macedonatura.pt; www.biodiversity4all.org
N.º verde municipal (número gratuito) / Municipal emergency telephone number (free phone): 800 200 422
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| Common goldenring - Cordelugaster boltonii

Insecta / Odonata / Cordulegastridae

autoria

|

Authorship

tages

| Dingy skipper - Erynnis tages

© Albano Soares

libélula-anelada

© Albano Soares

| Splendid cruiser - Macromia splendens

© Albano Soares

Envergadura | Size: 40-51 mm
Período de voo | Flying period:
5-8

Insecta / Lepidoptera / Hesperiidae

promotor | Host

financiamento | Sponsorship

estação da biodiversidade integrada na
Biodiversity Station integrated in

P8

outras preciosidades a não
perder em santa combinha

© Albano Soares

libélula-dos-4-pontos

© Albano Soares

Natural treasures not to be
missed in Santa Combinha

| Four-spotted chaser - Libellula quadrimaculata

pandora

| Cardinal - Argynnis pandora

© Albano Soares

Santa
Combinha

Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Insecta / Odonata / Libellulidae

Envergadura | Size: 32-40 mm
Período de voo | Flying period: 4-9

Envergadura | Size: 65-75 mm
Período de voo | Flying period: 5-10

Borboleta que gosta
de bosques claros nas
proximidades de cursos
de água, com vegetação
frondosa onde pode ser vista
pousada a repousar
ou alimentar-se de flores.
This butterfly enjoys bright
forests near the water with
thick vegetation, where it can be
found resting or feeding
on flowers.

reducta

Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Mais informação em / More information at: www.macedonatura.pt; www.biodiversity4all.org
N.º verde municipal (número gratuito) / Municipal emergency telephone number (free phone): 800 200 422
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| Tongue orchid - Serapias lingua

arenária

| Mountain sandwort - Arenaria montana

Monocotiledonea / Orchidaceae

Eudicotiledonea / Caryophyllaceae

Época de floração | Blooming season: 4-6

Época de floração | Blooming season: 3-8

autoria

|

Authorship

promotor | Host

financiamento | Sponsorship

© Albano Soares

erva-língua

© Albano Soares

| Southern white admiral - Limenitis reducta

© Albano Soares

Envergadura | Size: 45-50 mm
Período de voo | Flying period:
5-9

estação da biodiversidade integrada na
Biodiversity Station integrated in

