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mais informação em / more information at: 
www.ebio.pt

Visite também os Biospots do Parque São João da Ponte e da Ecovia do rio Este
Also visit the São João da Ponte Park and the river Este Ecopath Biospots 
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Rui Félix. Tradução | Translation – Renata Santos | Design – José Perico
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Picoto

A VEGETAÇÃO TÍPICA DOS MATOS ALBERGA DIVERSOS HÓSPEDES
The typical shrubbery vegetation provides shelter for many species

Escaravelho-longicórnio-das-3-faixas 
Longhorn beetle - Chlorophorus trifasciatus
Insecta / Coleoptera / Cerambycidae

Queiró | Bell heather - Erica cinerea
Eudicotiledonea / Ericaceae

Três arbustos abundantes que dão cor aos matos
Three abundant shrubs that colour the landscape

Olhe atentamente para as flores para observar e registar com fotografia diversos escaravelhos e percevejos
Look closely at the flowers in order to find and photograph various beetle and bug species

Pormenores flores e fruto.

Arbusto endémico da Península 

Ibérica, que em Portugal ocorre 

principalmente no litoral norte. 

Espécie associada a locais 

de influência atlântica, onde 

geralmente forma populações que 

ocupam grandes áreas com alta 

densidade de indivíduos, como  

é o caso do Picoto.

Época de floração: julho a setembro

Blooming season: July to September

Época de floração: quase todo o ano

Blooming season: almost all year

Época de floração: maio a setembro

Blooming season: May to September

As suas larvas desenvolvem-se 

em plantas da família Fabaceae, 

como o codeço.

Os adultos alimentam-se de 

flores. No entanto, as larvas são 

parasitas, alimentam-se no interior 

de ninhos de abelhas selvagens.

Esta planta fornece uma grande 

quantidade de néctar aos 

polinizadores.

Flowers and fruit details.

Endemic from the Iberian 

Peninsula, in Portugal this shrub 

inhabits mainly the northern 

coastal areas, enjoying the 

Atlantic influenced climate. It 

generally forms very dense 

populations, which occupy great 

areas, like what happens in Picoto.

Its larvae develop on plants of 

the Fabaceae (bean) family, such 

as Adenocarpus lainzii.

Adults eat flowers. However, the 

larvae are parasites, feeding on 

wild bees’ larvae and on nectar 

they find in their nests.

This plant is a great source of 

nectar for pollinators.
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Tojo | Common gorse - Ulex europaeus
Eudicotiledonea/Fabaceae

Codeço - Adenocarpus lainzii
Eudicotiledonea / Fabaceae

Arbusto até dois metros, muito 

ramificado e espinhoso. As folhas 

estão reduzidas e têm muitos 

espinhos rígidos.

Very branched and thorny bush, 

which can reach up to two meters 

in height. Its small leaves are 

accompanied by several hard 

spines.

Escaravelho | Oil beetle - Mylabris sp.
Insecta / Coleoptera / Meloidae

Percevejo-das-sementes | Ground bug - Spilostethus saxatilis
Insecta / Hemiptera / Lygaeidae

Percevejo-assassino | Assassin bug
Rhynocoris cuspidatus
Insecta / Hemiptera / Reduviidae

Este percevejo passa o inverno 

no estado adulto. Alimenta-se 

de sementes e seiva de diversas 

plantas.

Repare nas extensas manchas 

pretas nas patas. Esta espécie 

é predadora de outros insetos.

This bug spends winter as an 

adult. It feeds on seeds and sap 

of various plant species.

Notice the large black spots on 

its legs. This species is a predator 

of other insects.

Parque São João 
da Ponte

Ecovia do 
rio Este

Picoto

INL - International Iberian 
Nanotechnology Laboratory

Clube Desportivo 
Maximinense



mais informação em / more information at: 
www.ebio.pt

É natural que se depare com muitas espécies não referidas nos painéis. Demore-se a observá-las e tire fotografias para as registar
You will likely find species that are not mentioned in the panels. Please observe and take pictures to record them
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Picoto

NO ALTO DO PICOTO REÚNEM-SE BORBOLETAS PARA ACASALAR
Butterflies come together to mate on the top of Picoto

Salta-cercas | Wall brown - Lasiommata megera
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Fritilária-pequena | Lesser spotted fritillary - Melitaea trivia
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Muitas espécies têm um comportamento de “hill-topping”: os machos dirigem-se para o cimo dos montes onde as fêmeas os esperam...
Many species display a hill-topping behavior: males fly to the top of hills, where females await them…

Nesta espécie não há 

dimorfismo sexual acentuado, 

ou seja, machos e fêmeas 

são semelhantes. É comum 

observarem-se indivíduos a 

circundar em voo planado. 

Envergadura / Wingspan: 30 – 42 mm

Época de voo / Flying period: maio a setembro / May to September

Envergadura / Wingspan: 55 – 80 mm

Época de voo / Flying period: quase todo o ano / almost all year

Envergadura / Wingspan: 60 – 80 mm

Época de voo / Flying period: quase todo o ano / almost all year

Envergadura / Wingspan: 37 – 50 mm

Época de voo / Flying period: quase todo o ano / almost all year

Envergadura / Wingspan: 30 – 35 mm

Época de voo / Flying period: maio a agosto / May to August

Macho (esquerda) e fêmea 

(direita).

Os machos têm uma grande 

mancha castanha escura nas asas 

anteriores (assinalada na imagem), 

trata-se de escamas transformadas 

(androcónios) que libertam 

substâncias químicas voláteis 

(feromonas) para atrair as fêmeas.

Espécie com distribuição restrita 

ao centro e norte de Portugal. Os 

machos têm um comportamento 

agressivo, tentando afugentar 

potenciais competidores. 

This species does not have an 

accentuated sexual dimorphism, 

which means males and females 

look alike. Individuals are 

commonly seen gliding when 

flying around.

Male (left) and female (right).

Males have a big dark brown 

spot on the forewings (marked in 

the picture). These are modified 

scales (androconia) that release 

volatile chemical substances 

(pheromones) to attract females.

Species restricted to center and 

northern Portugal. Males display 

aggressive behaviors, trying to 

scare way potential competitors.
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Borboleta-zebra | Southern scarce swallowtail - Iphiclides feisthamelii
Insecta / Lepidoptera / Papilionidae

Cauda-de-andorinha | Swallowtail - Papilio machaon
Insecta / Lepidoptera / Papilionidae

Repare na alternância de bandas 

pretas e brancas nas asas, que 

inspirou o nome comum da 

espécie em português. 

Notice the alternating black and 

white stripes on the wings, which 

inspired its Portuguese common 

name that literally translates to 

“zebra butterfly”.
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Acobreada-grande | Purple-shot copper - Lycaena alciphron
Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae

Macho (esquerda) e fêmea 

(direita).

A acobreada-grande é outra  

das espécies típicas do centro  

e norte de Portugal. Repare que 

os machos têm reflexos lilases 

nas asas.

Male (left) and female (right).

The purple-shot copper is 

another species typically found 

on center and northern Portugal. 

Notice the lilac reflection on the 

males’ wings.

Parque São João 
da Ponte

Ecovia do 
rio Este

Picoto

INL - International Iberian 
Nanotechnology Laboratory

Clube Desportivo 
Maximinense



mais informação em / more information at: 
www.ebio.pt

Visite também em Braga os Biospots no monte do Picoto e na Ecovia do rio Este
In Braga, you can also visit the Picoto hill and river Este Ecopath Biospots
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das Borboletas de Por tugal

Braga
Biospot 3

Parque São João da Ponte

VAMOS IDENTIFICAR INSETOS COMUNS?
Lets identify common insects?

Borboleta-pequena-da-couve | Small white - Pieris rapae
Insecta / Lepidoptera / Pieridae

Atalanta | Red admiral - Vanessa atalanta
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

No lago encontramos libélulas e libelinhas muito resistentes ao baixo nível de oxigénio da água
On the lake we can find dragonflies and damselflies that can resist the very low levels of oxygen in the water

Nos caminhos, junto das flores, podem observar-se borboletas comuns
Common butterfly species can be seen on the pathways, close to the flowers

Macho (esquerda) e 

acasalamento (direita).

Os machos, mesmo em voo, 

são relativamente fáceis de 

identificar. Confirme as seguintes 

características: olhos bicolores 

(azuis em cima e amarelos 

em baixo) e tórax verde sem 

qualquer marca.

Comprimento / Body length: 66 – 84 mm

Época de voo / Flying period: abril a outubro / April to October

Envergadura / Wingspan: 45 – 50 mm

Época de voo / Flying period: todo o ano / all year

Envergadura / Wingspan: 55 – 65 mm

Época de voo / Flying period: todo o ano / all year

Envergadura / Wingspan: 22 – 29 mm

Época de voo / Flying period: fevereiro a dezembro / February to December

Envergadura / Wingspan: 38 – 46 mm

Época de voo / Flying period: todo o ano / all year

Comprimento / Body length: 26 – 31 mm

Época de voo / Flying period: março a novembro / March to November

Esta espécie não se confunde 

com nenhuma outra da fauna 

portuguesa. São características as 

bandas vermelhas largas nas asas.

Borboleta branca, com poucos 

ocelos ou marcas nas asas, sendo 

característica a mancha escura 

pouco extensa no ápice das asas 

anteriores (assinalada na imagem).

Tal como a maioria das espécies 

desta família, a cinzentinha  

só se pode identificar quando  

os indivíduos estão em repouso  

e é possível observar o padrão  

do reverso das asas. 

Repare nos dois ocelos pretos 

rodeados a cinzento metalizado, 

junto ao ápice das asas posteriores.

Macho (esquerda) e 

acasalamento (direita).

Pequena libelinha em que 

os machos têm o abdómen 

escuro com apenas o oitavo 

segmento azul. As fêmeas são 

mais difíceis de identificar.

Male (left) and mating (right).

Males, even when flying, are 

relatively easy to identify. Check 

the following characteristics: eyes 

with two colours (blue on top and 

yellow on the bottom) and green 

thorax, without any marks.

This species cannot be mistaken 

with any other one in Portugal. 

The wide red stripes on the wings 

are characteristic.

White butterfly, with few eyespots 

or markings on the wings. The 

relatively small dark spot on the 

fore wings’ apex is characteristic 

(marked in the picture). Like with most species of this 

family, the Lang’s short-tailed 

blue can only be identified 

while resting, which allows us to 

observe the pattern on the down 

side of its wings. Notice the two 

black eyespots, surrounded by 

metallic grey, close to the apex 

of its hindwings.

Male (left) and mating (right).

Small damselfly. Males have an 

almost entirely dark abdomen, 

with only the 8th segment 

blue in colour. Females are 

harder to identify.
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Libelinha de Graells |�%OXH�WDLOHG�GDPVHOÁ\�- Ischnura graellsii
Insecta / Odonata / Coenagrionidae

Imperador | (PSHURU�GUDJRQÁ\ - Anax imperator
Insecta / Odonata / Aeshnidae

Cinzentinha | Lang’s short-tailed blue - Leptotes pirithous
Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae

Malhadinha | Speckled wood - Pararge aegeria
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

O padrão das asas é castanho 

escuro com grandes manchas 

laranja dispersas, o que 

inspirou o  seu nome comum 

de “malhadinha”. Esta espécie 

prefere locais com sombra  

e maior humidade.

The wings’ pattern is dark brown 

with big scattered orange spots, 

which inspired its portuguese 

common name. This species 

prefers shaded and moist places.

Parque São João 
da Ponte

Ecovia do 
rio Este

Picoto

INL - International Iberian 
Nanotechnology Laboratory

Clube Desportivo 
Maximinense



mais informação em / more information at: 
www.ebio.pt

Se detetar indivíduos ou ninhos da vespa asiática por favor comunique ao Instituto de Conservação da Natureza  
e das Florestas através do website www.sosvespa.pt
If you find an Asian hornet or its nest please report the sighting to the Institute for Conservation of Nature and Forests 
through the website: www.sosvespa.pt

AUTORIA | AuthorshipPROMOTOR | Promoter PARCEIROS | Partners

Centro de Conser vação
das Borboletas de Por tugal

Braga
Biospot 4

Ecovia do rio Este

IDENTIFICAR INSETOS: EXÓTICOS VERSUS NATIVOS
Distinguishing between native and exotic insects

Vespa-asiática | Asian hornet - Vespa velutina
Insecta / Hymenoptera / Vespidae

Vespão-europeu | European hornet - Vespa crabro
Insecta / Hymenoptera / Vespidae

Joaninhas | Ladybugs

Vespas | Wasps

O escaravelho-das-palmeiras  
não se confunde com nenhum outro
The red palm weevil cannot be mistaken

Adultos e larva (direita).

Esta é uma das espécies mais variáveis do mundo, com uma excepcional 

diversidade de formas e cores, como as imagens demonstram. Foi introduzida na 

Europa e América do Norte para controlo de pragas, como afídeos e cochonilhas.

Origem: Ásia

Origin: Asia

Origem: Ásia

Origin: Asia

Origem: Ásia

Origin: Asia

É a maior vespa nativa da Europa.  

Os ninhos são grandes, construídos 

em papel fabricado pelas obreiras 

que mastigam material vegetal.  

Ao contrário da vespa-asiática,  

a espécie nativa não causa danos 

substanciais às colmeias.

A vespa-asiática é ligeiramente mais pequena que o vespão-europeu. 

Distinguem-se especialmente pela cor das patas, amarelas na asiática, e cor 

do tórax (preto na asiática, castanho e com tons avermelhados na europeia). 

É uma espécie invasora, que entrou em Portugal pelo Minho, onde é 

abundante, e se expandiu para sul, chegando atualmente ao sul do país. 

É muito agressiva e causa grandes problemas aos apicultores, já que se 

alimenta preferencialmente da abelha-do-mel, destruindo as suas colónias. 

Adulto (esquerda) e larva (direita).

É a joaninha nativa da Europa mais comum. Como o nome 

indica, esta espécie tem 7 pontos pretos nas asas anteriores, 

denominadas élitros, e que cobrem todo o abdómen.

Adults and larva (right).

This is one of the most diverse species in the world, with an exceptional range 

of shapes and colours, as you can see in the images. It was introduced in Europe 

and North America to control pests, such as aphids and scale insects.

It’s the largest hornet native to 

Europe. The nests are huge and 

built out of a kind of paper which 

the workers make by chewing plant 

material. Unlike its asian counterpart, 

it poses no threat to honeybee hives.

The asian hornet is slightly smaller than the european hornet. They are mainly 

distinguished by their colours: the asian hornet has yellow legs and a black 

thorax, whereas the European hornet has a brownish red thorax. This is an 

invasive species, having entered Portugal through Minho (Northern Portugal) 

where it is now abundant. It has been expanding south having already 

reached the south of the country. It is highly aggressive and a big headache to 

beekeepers, as it feeds mainly on the honey bee, devastating its hives.

Adult (left) and larva (right).

This is the most common ladybug in Europe. Just as the name 

suggests, it has 7 black spots in the fore wings, called elytra, 

which cover all of the abdomen.
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Joaninha-dos-7-pontos | Seven-spot ladybird - Coccinella septempunctata
Insecta / Coleoptera / Coccinellidae

Joaninha-asiática | Asian ladybeetle - Harmonia axyridis
Insecta / Coleoptera / Coccinellidae

Escaravelho-das-palmeiras | Red palm weevil - Rhynchophorus ferrugineus
Insecta / Coleoptera / Curculionidae

Embora o adulto possa causar alguns 

danos às palmeiras, a mortalidade 

das árvores deve-se à alimentação 

das suas larvas que escavam túneis 

nos troncos. Os efeitos desta praga 

são mais notórios no sul do país, 

tendo já levado à destruição de 

inúmeras palmeiras. 

Even though adults can cause 

some damage to palm trees, it’s 

mostly the larvae that kill the trees 

by eating and digging burrows in 

their trunks. The effects of this 

pest are more evident in the south 

of Portugal, where countless palm 

trees have perished.

Parque São João 
da Ponte

Ecovia do 
rio Este

Picoto

INL - International Iberian 
Nanotechnology Laboratory

Clube Desportivo 
Maximinense



mais informação em / more information at: 
www.ebio.pt

Pare, escute e olhe! Para observar e identificar a biodiversidade é indispensável paciência
Stop, listen and look! To observe and identify biodiversity you must be patient
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Centro de Conser vação
das Borboletas de Por tugal

Braga
Biospot 5

Ecovia do rio Este

ANIMAIS E PLANTAS DO RIO ESTE
Plants and animals of the river Este

Lagartixa-de-Bocage | Bocage’s wall lizard - Podarcis bocagei
Reptilia / Squamata / Lacertidae

Lagartixa-do-mato-comum | Large psammodromus - Psammodromus algirus
Reptilia / Squamata / Lacertidae

Na água | In the water

Nos muros antigos | In the ancient walls

Esta cobra não é venenosa,  

mas, quando perturbada, adopta 

uma postura defensiva que imita 

o ataque das víboras.

Espécie comum sempre  

associada a cursos de água.  

A sua distribuição está restrita a 

Portugal, Espanha e sul de França.

Esta espécie é comum em todo 

o território. Os flancos do corpo 

têm linhas claras (amareladas  

ou esbranquiçadas).

Endemismo ibérico, ocorrendo  

em Portugal na metade norte. 

Ventre amarelado e reticulado 

com manchas verdes no dorso.

Esta planta ocupa preferencialmente 

zonas sombrias de muros urbanos 

e fendas das rochas. É muito 

utilizada como planta ornamental 

pela beleza das suas pequenas 

flores que podem ser apreciadas 

durante todo o ano.

O nome científico diz muito sobre 

esta planta. O nome do género, 

Saponaria, deriva da palavra 

latina “sapo”, que significa 

sabão. De facto, as suas folhas 

contêm a substância “saponina” 

e eram tradicionalmente usadas 

para fazer sabonete líquido ou 

champôs. O epíteto específico, 

officinalis, indica que tem usos 

medicinais, por exemplo, como 

expectorante, possuindo ainda 

propriedades dietéticas.

This snake is not venomous,  

but, when disturbed, it adopts  

a defensive position, mimicking 

the attack position of vippers.

Common species, found near 

streams of water. Its distribution 

is restricted to Portugal, Spain 

and the south of France.

Common species in the entire 

territory. The sides of its body 

have light lines (yellowish or 

whitish).

This is an Iberian endemism, 

which appears in the northern 

half of Portugal. It has a 

reticulated yellowish abdomen, 

and green spots on the back.

This plant prefers shaded areas 

in urban walls and cracks in 

the rocks. Commonly used as 

an ornamental plant due to the 

beauty of the tiny flowers which 

can be admired year round.

The scientific name says a lot 

about this plant. The name of the 

genus, Saponaria, comes from the 

latin “sapo” which means soap. Its 

leaves contain a substance called 

saponin and were traditionally 

used to make liquid soaps or 

champoo. The specific name, 

officinalis, denotes its medicinal 

uses such as an expectorant or 

for its dietetic proprieties.
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eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: todo o ano / all year

Saponária | Common soapwort - 6DSRQDULD�RIÀFLQDOLV
Eudicotiledonea / Caryophyllaceae

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: abril a novembro / April to November

Cobra-de-água-viperina | Viperine water snake - Natrix maura
Reptilia / Squamata / Colubridae

5m�YHUGH�_�Iberian water frog - Pelophylax perezi
Amphibia / Anura / Ranidae

Cimbalária | ,Y\�OHDYHG�WRDGÁD[ - Cymbalaria muralis
Eudicotiledonea / Scropholareaceae

Parque São João 
da Ponte

Ecovia do 
rio Este

Picoto

INL - International Iberian 
Nanotechnology Laboratory

Clube Desportivo 
Maximinense



mais informação em / more information at: 
www.ebio.pt

Coloque as suas fotografias em www.biodiversity4all.org, onde poderá criar a sua página pessoal e partilhar as suas observações
Please share your photos at www.biodiversity4all.org
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Centro de Conser vação
das Borboletas de Por tugal

Braga
Biospot 6

Ecovia do rio Este

AS ÁREAS ABANDONADAS AO LONGO DA ECOVIA  
SÃO “HOTSPOTS” DE BIODIVERSIDADE
The abandoned areas along the ecopath are biodiversity hotspots

Pandora | Cardinal - Argynnis pandora
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Envergadura / Wingspan: 65 – 75 mm
Época de voo / Flying period: maio a outubro / May to October

Envergadura / Wingspan: 35 – 42 mm
Época de voo / Flying period: abril a setembro / April to September

Fritilária-comum | Provençal fritillary - Melitaea deione
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Ricas em plantas nativas | Rich in native plants

Com flores abundantes que atraem muitas borboletas e abelhas | Abundant in flowers that attract many butterflies and bees

Planta com diversas utilizações, como na 

gastronomia, medicina ou no fabrico de 

têxteis. É também hospedeira de muitos 

insetos, como lagartas de borboletas.

Apesar de tóxica para os humanos, o néctar 

das suas flores é muito procurado pelos 

insetos, em especial os abelhões.

Espécie comum particularmente 

no sul da Europa, Península 

Ibérica, sul de França e Itália.  

Em Portugal pode ser vista  

de norte a sul.

É a maior borboleta laranja da 

Europa, onde está presente na 

zona ocidental e mediterrânica. 

Espécie com voo potente que 

pode ser mais facilmente 

registada quando se está a 

alimentar e pousada nas flores.

Abelha solitária. As fêmeas 

usam as mandíbulas para 

cortar folhas, usando também 

resina, terra e pelos de plantas, 

como materiais para construir 

as paredes dos ninhos.

Planta tóxica, mas não para as lagartas da 

fritilária-comum que comem as suas folhas.

This plant has several uses, from culinary  

to medical and even in textile manufacturing. It 

also hosts several insects, such as caterpillars.

Though toxic to humans, the nectar of its 

flowers is highly sought after by insects, 

especially bumblebees.

This is a common species, 

particularly in southern Europe: 

Iberian Peninsula, south of 

France and Italy. In Portugal 

it can be seen throughout the 

entire country.

This is the biggest of the orange 

butterflies in Europe, where 

it inhabits the western and 

Mediterranean regions. It has 

a powerful flight and can most 

easily be seen when feeding  

on flowers.

This is a solitary bee. The females 

use their mandibles to cut leaves 

to build their nests. They can also 

use resins, mud and plant hairs 

as building materials for the walls 

of the nests.

This plant is toxic, though not for the 

Provençal fritillary caterpillars, which feeds  

on its leaves.
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Dedaleira | Common foxglove - Digitalis purpurea
Eudicotiledonea/Plantaginaceae

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: abril a agosto / April to August

Urtiga-maior | Common nettle - Urtica dioica
Eudicotiledonea / Urticaceae

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: fevereiro a setembro / February to September eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: janeiro a julho / January to July

Chupa-mel | Purple viper’s bugloss - Echium plantagineum
Eudicotiledonea / Boraginaceae

Carder bee - Anthidium sp.
Insecta / Hymenoptera / Megachilidae

Parque São João 
da Ponte

Ecovia do 
rio Este

Picoto

INL - International Iberian 
Nanotechnology Laboratory

Clube Desportivo 
Maximinense



mais informação em / more information at: 
www.ebio.pt

Siga a rede de Estações da Biodiversidade no Facebook: www.facebook.com/EstacoesDaBiodiversidade
Follow the Biodiversity Stations Network on Facebook: www.facebook.com/EstacoesDaBiodiversidade

AUTORIA | AuthorshipPROMOTOR | Promoter PARCEIROS | Partners

Centro de Conser vação
das Borboletas de Por tugal

Braga
Biospot 7

Ecovia do rio Este

AS LIBELINHAS ESCONDEM-SE MUITAS VEZES NA VEGETAÇÃO DAS MARGENS
Damselflies often hide on the banks’ vegetation 

Caloptérix-azul | Beautiful demoiselle - Calopteryx virgo
Insecta / Odonata / Calopterygidae

Envergadura / Wingspan: 24 – 36 mm
Época de voo / Flying period: abril a setembro / April to September

Envergadura / Wingspan: 23 – 37 mm
Época de voo / Flying period: abril a outubro / April to October

Envergadura / Wingspan: 18 – 22 mm
Época de voo / Flying period: maio a setembro / May to September

Envergadura / Wingspan: 19 – 24 mm
Época de voo / Flying period: março a setembro / March to September

Caloptérix-negro | Copper demoiselle - Calopteryx haemorrhoidalis
Insecta / Odonata / Calopterygidae

Libelinha-branca | White featherleg - Platycnemis latipes
Insecta / Odonata / Platycnemididae

Plantas herbáceas típicas das margens dos rios | Herbaceous plants typically found on the river banks

Tente identificar as diversas espécies de libelinhas | Try to identify the different damselfly species

Planta natural da região 

mediterrânica. Em Portugal 

ocorre apenas no litoral. 

Planta natural de grande parte 

da Europa, embora seja também 

cultivada e plantada pelo seu 

valor ornamental.

Macho.

Caloptérix com o corpo avermelhado 

escuro, tal como a coloração das asas. 

O final do abdómen, na face ventral, 

tem uma coloração vermelho vivo, o 

que inspirou o seu nome científico.

Macho.

Repare nas asas escuras e largas 

que contrastam com o corpo azul da 

libelinha.

Planta extremamente tóxica para 

humanos e animais herbívoros, 

especialmente os tubérculos.

Macho.

Libelinha com abdómen claro. 

Repare nas expansões nas tíbias 

das patas, características  

da espécie. 

Macho.

A única libelinha de corpo e olhos 

vermelhos com patas pretas. São 

também característicos os olhos

com riscas horizontais.

This plant is naturally found 

throughout the Mediterranean 

region. In Portugal it only lives in 

coastal areas.

This plant is autochthonous in 

most of Europe, though it is also 

cultivated due to its ornamental 

value.

Male.

The copper demoiselle has a dark 

reddish body and wings. The ventral 

side of the tip of the abdomen is bright 

red, which inspired its scientific name.

Male.

Note the wide, dark wings, contrasting 

with the blue body on this damselfly.

An extremely toxic plant to 

humans and herbivores, especially 

its tubers.

Male.

This damselfly has a light 

coloured abdomen. Notice  

the expansions in the tibiae,  

a characteristic of this species.

Male.

The only damselfly with the combination 

of black legs and red body and eyes. 

The horizontal stripes on the red 

coloured eyes are also characteristic.
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Embude | Hemlock water dropwort - Oenanthe crocata
Eudicotiledonea/Apiaceae

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: março a julho / March to July

Flor-de-vieva | Blue throatwort - Trachelium caeruleum
Eudicotiledonea / Campanulaceae

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: maio a setembro / May to September eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: maio a setembro / May to September

Trevo-cervino | Hemp agrimony - Eupatorium cannabinum
Eudicotiledonea/Asteraceae

Libelinha-vermelha-grande | /DUJH�UHG�GDPVHOÁ\ - Pyrrhosoma nymphula
Insecta / Odonata / Coenagrionidae

Parque São João 
da Ponte

Ecovia do 
rio Este

Picoto

INL - International Iberian 
Nanotechnology Laboratory

Clube Desportivo 
Maximinense



mais informação em / more information at: 
www.ebio.pt

Ajude a colocar as plantas invasoras no mapa! Mais informações no site Plantas Invasoras: o que são, onde estão e como as controlar (http://invasoras.pt)
Help us place Portuguese invasive plants on the map! For more information on what they are, where they are and how to control them visit the Invasive 
Plants in Portugal website (http://invasoras.pt/en/)

AUTORIA | AuthorshipPROMOTOR | Promoter PARCEIROS | Partners

Centro de Conser vação
das Borboletas de Por tugal

Braga
Biospot 8

Ecovia do rio Este

ATENÇÃO ÀS PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS!
Attention to invasiave exotic species! 

Fragrant evening-primrose - Oenothera stricta
Eudicotiledonea / Onagraceae

Baga-moira | American pokeweed - Phytolacca americana
Eudicotiledonea / Phytolaccaceae

Algumas têm um comportamento invasor | Some have an invasive behavior

Ao longo da Ecovia do Este há muitas plantas exóticas, ou seja, que são nativas de outros locais e introduzidas no território português por mão humana
Along the Este Ecopath there are many exotic plants, which means they are native from other places and were introduced on Portuguese territory by humans

Espécie invasora listada no Anexo I  

do Decreto-Lei nº 565/99.

Espécie invasora.

This invasive species is listed on the Annex I 

of the decree nr. 565/99.

Invasive species.
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Junção | 7DOO�ÁDWVHGJH - Cyperus eragrostis
Monocotiledonea / Cyperaceae

Origem / Origin:  
América do Norte | North America

Origem / Origin:  
América do Sul | South America

Origem / Origin:  
América do Norte | North America

Origem: Ásia
Origin: Asia

Origem / Origin:  
México e América do Sul | Mexico and South America

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: 
abril a outubro / April to October

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: 
março a outubro / March to October

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: 
abril a novembro / April to November

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season:  
todo o ano / all year

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: 
todo o ano / all year

Margacinhas | 0H[LFDQ�ÁHDEDQH - Erigeron karvinskianus
Eudicotiledonea / Asteraceae

Tapete-inglês | Pinkhead smartweed - Polygonum capitatum
Eudicotiledonea / Polygonaceae

Parque São João 
da Ponte

Ecovia do 
rio Este

Picoto

INL - International Iberian 
Nanotechnology Laboratory

Clube Desportivo 
Maximinense



Em www.ebio.pt poderá conhecer outras Estações da Biodiversidade e Biospots
In www.ebio.pt you can find other Biodiversity Stations and Biospots

AUTORIA | AuthorshipPROMOTOR | Promoter PARCEIROS | Partners

Centro de Conser vação
das Borboletas de Por tugal

Braga

Bom passeio e até breve!
Have a nice walk and see you soon!

Biospot 9
Ecovia do rio Este

A VEGETAÇÃO RIBEIRINHA NATIVA TRAZ OUTRA BIODIVERSIDADE A BRAGA
The native riparian vegetation brings another kind of biodiversity to Braga

Gafanhoto-do-egipto | Egyptian grasshopper - Anacridium aegyptium
Insecta / Orthoptera / Acrididae

Cinnamon bug - Corizus hyoscyami
Insecta / Hemiptera / Rhopalidae

Escaravelho-de-perna-gorda | False oil beetle - Oedemera nobilis
Insecta/Coleoptera/ Oedemeridae

Flora

Insetos | Insects

Os salgueiros têm um extenso sistema 

radicular que é ideal para estabilizar terrenos, 

funcionando também como barreira contra  

o vento.

As flores e frutos são comestíveis, 

utilizados na preparação de doces 

e bebidas.

É o maior gafanhoto da Europa, 

alimentando-se de todo o tipo  

de plantas.

As folhas do amieiro são ovais com uma 

nervura central e várias nervuras laterais 

paralelas entre si.

Tanto as ninfas (estádios imaturos) como  

os adultos alimentam-se da seiva de 

numerosas plantas.

Apenas os machos têm os fémures das patas 

posteriores alargados, como vemos  

na imagem. A cor também pode variar,  

desde o castanho ao verde metalizado.

Os frutos (as amoras), que amadurecem 

no verão, são uma ótima fonte de 

alimento para a fauna na época mais 

quente e seca. As flores são muito 

atrativas para insetos polinizadores.

Os adultos alimentam-se de pólen, 

enquanto que as larvas comem  

pulgões (afídeos, ordem Hemiptera), 

que procuram ativamente nos caules  

e flores das plantas.

Willows have long root systems, ideal to bind 

the soil. They also act as a barrier against 

the wind.

Its flowers and fruits are edible 

and are used in the confection  

of pastries and drinks.

Europe’s biggest grasshopper. 

It feeds on all kinds of plants.

Its leaves are oval shaped, with a main 

central vein and several lateral veins, which 

are parallel to each other.

Both nymphs (immature stages) and adults 

feed on sap from numerous plants.

Only males have thickened femurs on the 

hind legs, as seen on the picture. Its color 

varies, from brown to metallic green.

Its fruits (blackberries) ripen during 

the summer, thus being a great source 

of food for the local fauna during the 

hottest and driest season. Its flowers are 

very attractive to pollinator insects.

Adults feed on pollen, while larvae  

eat aphids (order Hemiptera), which 

they actively search for in plant stalks 

and flowers.
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Sabugueiro | European black elder - Sambucus nigra
Eudicotiledonea / Adoxaceae

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming 
season: abril a setembro / April 
to September

Silva | Elmleaf blackberry - Rubus ulmifolius
Eudicotiledonea / Rosaceae

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: fevereiro a outubro / February to October

Envergadura / Body size: 6 – 10,25 mm
Época de voo / Flying season: todo o ano / all year

Salgueiro-preto | Grey willow - Salix atrocinerea
Eudicotiledonea / Salicaceae

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: janeiro a julho / January to July

Tamanho / Body size:  
ƃ 32 – 56 mm; Ƃ 50 – 66 mm
eSRFD�GH�REVHUYDomR���
Observation period:  
quase todo o ano / almost all year

Tamanho / Body size: 9 – 10 mm
eSRFD�GH�REVHUYDomR���Observation period: todo o ano / all year Tamanho / Body size: 8 – 10 mm

eSRFD�GH�REVHUYDomR���Observation period: abril a setembro / April to September

eSRFD�GH�ÁRUDomR���Blooming season: quase todo o ano / almost all year

Amieiro | Black alder - Alnus glutinosa
Eudicotiledonea / Betulaceae

0RVFD�GDV�ÁRUHV�FRPXP�_�0DUPDODGH�KRYHUÁ\ - Episyrphus balteatus
Insecta / Diptera / Syrphidae
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