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VAMOS IDENTIFICAR ÁRVORES E ARBUSTOS PELAS FOLHAS?
Let’s identify trees and bushes by their leaves?

Árvores de fruto | Fruit trees
Folhas grandes e recortadas.
Espécie cultivada para produção
de figos desde a antiguidade.
Torna-se assilvestrada com
alguma facilidade, ocupando
solos húmidos e profundos, por
vezes rochosos.

Simple leaves, oval to lanceolate
(spear like) shaped. This tree
is characteristic of the entire
Mediterranean region, where it
has been cultivated for thousands
of years for its fruits, the olives,
from which olive oil is produced.

Big and indented leaves. This
species has been cultivated since
antiquity for the production
of figs. It easily becomes wild,
occupying moist, deep, and
sometimes rocky soils.

Alfarrobeira | Carob tree - Ceratonia siliqua
Eudicotiledonea/Fabaceae
Época de floração: setembro a novembro
Blooming season: September to November

© Renata Santos

© Patrícia Garcia-Pereira

© Patrícia Garcia-Pereira

It’s mostly found on the south
of the country, where it spreads
naturally or is cultivated for its
fruits (carobs).

Folhas inteiras, ovais a
lanceoladas (forma de lança).
Árvore característica de toda
a região Mediterrânica, onde é
cultivada há milhares de anos
pelos seus frutos, as azeitonas, a
partir dos quais se produz azeite.

Folhas lanceoladas a elípticas,
de margens serradas. Cultura
de grande valor económico,
tradicionalmente cultivada em
pomares de sequeiro.
Lanceolate to elliptic leaves, with
serrate margins. High value crop,
traditionally cultivated in nonirrigated orchards.

© Patrícia Garcia-Pereira

Surge maioritariamente no sul
do país, onde é espontânea ou
cultivada para aproveitamento
dos seus frutos (alfarrobas).

Oliveira | Common olive - Olea europaea
Eudicotiledonea/Oleaceae

Figueira |
- Ficus carica
Eudicotiledonea/Moraceae

Amendoeira | Sweet almond - Prunus dulcis
Eudicotiledonea/Rosaceae

Época de floração: março a junho
Blooming season: March to June

Época de floração: fevereiro a junho
Blooming season: February to June

Época de floração: janeiro a abril
Blooming season: January to April

Arbustos típicos do Barrocal, abundantes ao longo do caminho | Shrubs typical from the Barrocal, abundant along the way
Arbusto ou árvore de folhas
coriáceas (duras), de margens
inteiras ou dentadas. Ideal
para utilização em sebes, que
proporcionam abrigo e alimento a
vários animais, como as lagartas
da borboleta cleópatra (ver P3).
Bush or tree with hard leathery
leaves, with entire or dentate
margins. Ideal for hedges, that
will give shelter and food to
several animals, such as the
cleopatra caterpillars (see P3).

Época de floração: fevereiro a junho
Blooming season: February to June

© Patrícia Garcia-Pereira

Aroeira | Mastic tree - Pistacia lentiscus
Eudicotiledonea/Anacardiaceae
Aderno | Evergreen buckthorn - Rhamnus alaternus
Eudicotiledonea/Rhamnaceae

Carrasco | Kermes oak - Quercus coccifera
Eudicotiledonea/Fagaceae

Loendro | Oleander - Nerium oleander
Eudicotiledonea/Apocynaceae

Época de floração: janeiro a junho
Blooming season: January to June

Época de floração: fevereiro a maio
Blooming season: February to May

Época de floração: janeiro a setembro
Blooming season: January to September

PROMOTOR | Promoter

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

Lanceolate, hard and hairless
leaves. Species native from the
Mediterranean and Middle East.
Despite being very toxic to
humans and domestic herbivores,
it is frequently cultivated as an
ornamental due to its beautiful
flowers.

Shiny leaves, hairless in both
sides. Characteristic from the
western Mediterranean, this bush,
from the oaks’ genus, is well
adapted to fire. Its leaves can be
eaten by domestic herbivores.

© Frank Pennekamp

© Patrícia Garcia-Pereira

Compound leaves, with two
terminal leaflets (see picture). This
bush is commonly found in the
center and south of the country,
preferring soils rich in limestone.
Its resin (mastic) has medicinal,
culinary and industrial applications.

Folhas lanceoladas, coriáceas
e sem pelos. Espécie nativa do
Mediterrâneo e médio oriente.
Muito utilizada como ornamental
devido às suas flores vistosas,
mas muito tóxica para os
humanos e herbívoros domésticos.

Folhas brilhantes e sem pelos
em ambas as faces. Característico
do Mediterrâneo ocidental, este
arbusto do género dos sobreiros
e carvalhos está bem adaptado
ao fogo. As suas folhas podem
ser consumidas por herbívoros
domésticos.

© Patrícia Garcia-Pereira

Folhas compostas, com dois
folíolos terminais (assinalados
na imagem). Arbusto comum
no centro e sul do país,
preferencialmente em solos
calcários. A sua resina (mástique)
tem utilizações na medicina,
culinária e indústria.

AUTORIA | Authorship

PARCEIROS | Partners

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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JUNTO À ARRIBA SURGEM ESPÉCIES ASSOCIADAS A SOLOS COM ELEVADA SALINIDADE
Close to the cliff we can find species that thrive in high salinity soils

Alvor

Esta é uma espécie parasita, ou seja, que
não faz fotossíntese e, em vez disso, invade
as raízes de outras plantas, roubando-lhes
nutrientes.

General appearance and leaves detail.
Species of shrub with a wide world
distribution, from the Mediterranean to the
Atlantic coast lines of Europe, North America
and South Africa.

This is a parasitic species, which means it
does not photosynthesize and, instead, it
invades the roots of other plants, stealing
their nutrients.

Gramata-branca | Sea purslane - Halimione portulacoides
Eudicotiledonea/Amaranthaceae

© Frank Pennekamp

© Renata Santos

Aspecto geral e pormenor das folhas.
Espécie de arbusto com ampla distribuição
mundial, em zonas costeiras da Europa,
América do Norte e África do Sul.

© Renata Santos

© Renata Santos

Exemplos de plantas comuns | Examples of common plants

Barrilha |
- Suaeda vera
Eudicotiledonea/Amaranthaceae

Cistanche phelypaea
Eudicotiledonea/Orobanchaceae

Época de floração | Blooming season: março a outubro / March to October

Época de floração | Blooming season: abril a setembro / April to September

Época de floração | Blooming season: fevereiro a agosto / February to August

Libélulas que sobem de Alvor para caçar tranquilamente mosquitos e outros insetos | Dragonflies that come from Alvor to calmly hunt mosquitoes and other insects

Male.
The violet, almost purple,
color of the males makes them
unmistakable.

© Albano Soares

Male (left) and female (right).
The white stripes on the
upper part of the thorax are
characteristic from this species,
in both males and females. The
males can be entirely blue.

© Rui Félix

© Rui Félix

© Albano Soares

Male.
It can be found in all types of still
or slow waters, even with some
salt content. Males are quite
territorial.

Libélula escarlate |
Insecta/Odonata/Libellulidae

Macho (esquerda) e fêmea
(direita).
As faixas brancas na parte
superior do tórax são
características desta libélula,
tanto nos machos como nas
fêmeas. A coloração azul dos
machos pode-se estender a todo
o corpo.

Macho.
A cor violácea, quase roxa, dos
machos desta espécie torna-a
inconfundível.

Macho.
Ocorre em todos os tipos
de água parada ou de corrente
lenta, mesmo com alguma
salinidade. Os machos são
muito territoriais.

Libélula-púrpura | Violet dropwing - Trithemis annulata
Insecta/Odonata/Libellulidae

Ortétrum-dos-ribeiros | Keeled skimmer - Orthetrum coerulescens
Insecta/Odonata/Libellulidae

Envergadura | Wingspan: 20 – 35 mm
Época de voo | Flying season: abril a novembro / April to November

Comprimento | Body lenght: 36 – 45 mm
Época de voo | Flying season: abril a outubro / April to October

- Crocothemis erythraea

Comprimento | Body lenght: 36 – 45 mm
Época de voo | Flying season: abril a novembro / April to November

PROMOTOR | Promoter

mais informação em / more information at:
www.ebio.pt
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Consulte www.flora-on.pt para conhecer melhor a flora portuguesa e as espécies registadas em cada uma das EBIO
You can also visit www.flora-on.pt to learn more about the Portuguese flora and to check the list of species observed in each BioStation
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ALGUMAS DAS PRIMEIRAS ESPÉCIES A APARECER NO ANO
Some of the first species we can see each year

Alvor
Borboletas de primavera | Spring butterflies

Este escaravelho inconfundível era
conhecido apenas do Norte de
África e sul de Espanha. Durante o
trabalho de campo nesta estação
foi registado pela primeira vez
para o país. Desde então, já foi
fotografado mais vezes, sempre
no concelho de Portimão.

This colorful butterfly flies from
February on, around the time
of Carnival, which explains its
Portuguese common name.

© Lars Gonçalves

De cor branca com listas
esverdeadas, esta espécie tem
duas gerações anuais, em que a
primeira voa em pleno inverno.
As lagartas alimentam-se de
plantas da família das couves
(Brassicaceae).

The black spots forming an arch
on the down side of the wings
are characteristic of this species.
Caterpillars feed on plants of the
bean and clover family (Fabaceae).

With a white color and greenish
stripes, this butterfly has two
generations per year, wherein the
first one flies during winter. The
caterpillars feed on plants from
the cabbage family (Brassicaceae).
© Rui Félix

© Albano Soares

This unmistakable beetle was
known only from North Africa
and southern Spain. During the
fieldwork at this station, it was
registered for the first time in
Portugal. Since then, it has been
photographed more often always
in the municipality of Portimão.

Borboleta-carnaval | Spanish festoon - Zerynthia rumina
Insecta/Lepidoptera/Papilionidae

Escaravelho-da-variola | Smallpox leaf beetle - Lachnaia variolosa
Insecta / Coleoptera / Chrysomelidae

As pintas pretas que desenham
um arco no reverso das asas
são características. As lagartas
alimentam-se de plantas da
família das favas e dos trevos
(Fabaceae).

Borboleta colorida que voa a
partir de fevereiro, por vezes
coincidindo com o Carnaval, o
que explica o seu nome comum.

© Albano Soares

Um novo escaravelho para Portugal
A new beetle to Portugal

Envergadura | Wingspan: 40 – 46 mm
Época de voo | Flying season: fevereiro a julho / February to July

Belemia | Green-striped white - Euchloe belemia
Insecta/Lepidoptera /Pieridae

Pintinhas | Black-eyed blue - Glaucopsyche melanops
Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae

Tamanho | Size: 7 – 9 mm
Época de voo | Flying season: abril a maio / april to may

Envergadura | Wingspan: 30 – 49 mm
Época de voo | Flying season: janeiro a julho / January to July

Envergadura | Wingspan: 23 – 28 mm
Época de voo | Flying season: março a julho / March to July

Os machos de certas espécies
de abelhas confundem as suas flores
com abelhas fêmea e, ao tentarem copular
com estas, polinizam-nas. Esta espécie
é polinizada por machos do género Eucera
(ver P6).

This mediterranean species can be found
throughout most of the Iberian Peninsula.
It withstands soils low in nutrients.

cta

Species with beautiful pink or white flowers,
pollinated by butterflies and moths. It inhabits
pastures and clearings in almost all of Europe,
west Asia and north Africa.

Espécie mediterrânica, dispersa por quase
toda a Península Ibérica. Suporta solos
pobres.

se

Espécie com bonitas flores cor-de-rosa ou
brancas, polinizadas por borboletas e traças.
Habita pastagens e clareiras em quase toda
a Europa, oeste da Ásia e norte de África.
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As orquídeas são das primeiras plantas a florir | Orchids are some of the first plants to bloom

Males of certain bee species mistake its
flowers with female bees and, when trying
to mate, end up pollinating them. This species
is pollinated by males of the Eucera genus
(see P6).
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Esta orquídea é polinizada por machos
de uma única espécie de vespa:
Dasyscolia ciliata (e não de abelha).

© Albano Soares

© Rui Félix

© Eva Monteiro

© Albano Soares

This orchid is pollinated by males of a single
species of wasp (not bee): Dasyscolia ciliata.

Orquídea piramidal | Pyramidal orchid - Anacamptis pyramidalis
Monocotiledonea/Orchidaceae

Erva-mosca | Bumblebee orchid Monocotiledonea/Orchidaceae

Erva-vespa | Yellow orchid - Ophrys lutea
Monocotiledonea/Orchidaceae

Abelhão | Mirror ophrys - Ophrys speculum
Monocotiledonea/Orchidaceae

Época de floração | Blooming season: março a junho / March to July

Época de floração | Blooming season: fevereiro a maio / February to May

Época de floração | Blooming season: fevereiro a maio / February to May

Época de floração | Blooming season: fevereiro a maio / February to May

PROMOTOR | Promoter

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

AUTORIA | Authorship

PARCEIROS | Partners

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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NOS MATOS MEDITERRÂNICOS CALCÁRIOS SURGEM CAVIDADES NO SOLO QUE
SERVEM DE REFÚGIO À FAUNA
On mediterranean thickets with limestone soils we commonly find cavities that
provide shelter to local fauna

Destacam-se os vertebrados | Specially for vertebrates
Machos.
É o maior lagarto da Península
Ibérica. Os machos são maiores
e apresentam mais ocelos azuis
que as fêmeas. Ocorrem em
áreas abertas, alimentando-se
principalmente de invertebrados.

Espécie característica da
Península Ibérica. Serve de base
alimentar a toda uma cadeia
de predadores que evoluíram
neste território. Vivem em tocas
escavadas no subsolo por vezes
em elevado número.

Este é o lagarto mais pequeno
da Península Ibérica. Ocorre em
áreas de clima mediterrâneo.
This is the smallest lizard of
the Iberian Peninsula. It only lives
in areas with a Mediterranean
climate.

This species is characteristic from
the Iberian Peninsula. It is on the
base of the food chain, feeding
many predators that evolved on
this territory. It digs underground
burrows were it lives, sometimes
in great numbers.

© Armindo Alves

© Albano Soares

© Rui Félix

© Albano Soares

Males.
This is the biggest lizard of
the Iberian Peninsula. Males
are larger and have more blue
eyespots than females. They can
be found on clearings, feeding
mostly on invertebrates.

Sardão | Ocellated lizard - Timon lepidus
Reptilia/Squamata/Lacertidae

Lagartixa-do-mato-ibérica | Spanish psammodromus - Psammodromus hispanicus
Reptilia/Squamata/Lacertidae

Coelho-bravo | European rabbit - Oryctolagus cuniculus
Mammalia/ Lagomorpha/Leporidae

As trepadeiras mediterrânicas ajudam a dar consistência aos matos, formando esconderijos para os animais
Mediterranean climbing plants contribute to the structure of the thickets, providing hiding places for animals
Pormenor folha e frutos.
Trepadeira robusta, pode formar emaranhados
serrados em bosques e matos. Os seus
frutos são também uma importante fonte
de alimento para muitas aves.

Habita bosques e matos mediterrânicos,
em vários tipos de solo. Espécie emblemática
devido ao seu singular aroma adocicado,
é também cultivada como ornamental.

It’s rough texture leaves, like velcro, allows
it to bind itself to our clothes or the fur of
animals, thus being involuntarily transported.

© Rui Félix

© Patrícia Garcia-Pereira

Leaf detail and fruits.
This vigorous climbing plant can form dense
tangled masses in woods and thickets. Its fruits
are also an important food source for many
bird species.

© Eva Monteiro

© Patrícia Garcia-Pereira

It inhabits Mediterranean woods and thickets,
in various types of soil. This species is
emblematic, due to its singular sweet aroma,
therefore being cultivated as an ornamental
plant.

Textura áspera das folhas, tipo velcro,
faz com que tenda a prender-se à
roupa ou pelagem dos animais, sendo
involuntariamente transportada.

Madressilva | Honeysuckle - Lonicera implexa
Eudicotiledonea/Caprifoliaceae

Salsaparrilha-bastarda | Common smilax - Smilax aspera
Monocotiledonea / Smilacaceae

Raspa-língua | Wild madder - Rubia peregrina
Eudicotiledonea/Rubiaceae

Época de floração | Blooming season: janeiro a julho / January to July

Época de floração | Blooming season: fevereiro a dezembro / February to December

Época de floração | Blooming season: fevereiro a julho / February to July

PROMOTOR | Promoter

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

AUTORIA | Authorship

PARCEIROS | Partners

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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PARA ALÉM DA OBSERVAÇÃO DE AVES, SUGERIMOS QUE EXPERIMENTE
OLHAR COM ATENÇÃO PARA AS FLORES AMARELAS
Besides birdwatching we suggest you take a good look at the yellow flowers

Vai com certeza encontrar muitos insetos | You will most certainly find lots of insects
Pequenos e coloridos escaravelhos
muitas vezes avistados nas flores.
As larvas alimenta-se de madeira
em várias espécies de arvores.

These small beetles feed on
nectar and pollen. The larvae live
in the subsoil feeding on plant
matter.

These small colourful beetles can
often be found on flowers. The
larvae feed on wood from several
tree species.

Spini | Blue spot hairstreak - Satyrium spini
Insecta/Lepidoptera /Lycaenidae

Chasmatopterus villosulus
Insecta/Coleoptera/Scarabaeidae

© Albano Soares

© Albano Soares

© Albano Soares

© Patrícia Garcia-Pereira

Pequenos escaravelhos
alimentam-se de néctar e pólen.
As larvas vivem no subsolo
consumindo matéria vegetal.

- Psilothrix viridicoerulea
Insecta/Coleoptera/Dasytidae

Jewel beetles - Anthaxia sp.
Insecta/Coleoptera/Buprestidae

Envergadura | Wingspan: 28 – 33 mm
Época de voo | Flying season: abril a Agosto / April to August

Com destaque para as abelhas silvestres | Emphasizing the wild bees
Fazem ninhos em buracos na madeira morta onde
depositam uma mistura de néctar e pólen para alimentar
as suas larvas.

Abelhas de médio ou grande
tamanho, que usam muros,
barrancos ou paredes para
fazerem os ninhos em buracos.
These medium to large bees
make use of vertical surfaces,
such as walls or cliffs, to build
their nests, burrowing a hole
on them.

Small carpenter bees - Ceratina curcubitina
Insecta/Hymenoptera/Apidae

Anthophora plumipes
Insecta/Hymenoptera/Apidae

Long-horned bees - Tetraloniella sp.
Insecta/Hymenoptera/Apidae

PROMOTOR | Promoter

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

The male has very long antennae,
as seen in the picture. The
female digs holes in the ground
to build individual nests.

© Patrícia Garcia-Pereira

© Albano Soares

© Albano Soares

They build their nests in holes on dead wood where they
stash a mixture of nectar and pollen for their larvae.

Os machos apresentam antenas
muito compridas, como se
vê na imagem. As fêmeas
escavam buracos no solo onde
fazem ninhos individuais.

AUTORIA | Authorship

PARCEIROS | Partners

Não tenha medo dos insetos! Vai ver que depois de treinar o olhar, é muito gratificante encontrá-los entre a vegetação
Don’t be afraid of insects. You will find it stimulating and fun to look for them among the vegetation

C e ntro d e C ons e r vaç ão
d a s B o r b o l e t a s d e Po r tu g a l

Alvor

P6

A ROSELHA-GRANDE CONSTITUI UMA IMPORTANTE
FONTE DE NÉCTAR PARA OS INSETOS
The white leafed rockrose flower is an important source
of nectar for insects

Experimente aproximar-se devagarinho para registar as espécies com fotografias | Try to approach slowly so you can photograph several species
Folhas de tonalidade
esbranquiçada ou acinzentada,
com pelos em ambas as faces.
Espécie do Mediterrâneo
ocidental, que gosta de zonas
quentes e secas.

Adultos e ninfas alimentam-se
da seiva de diversas plantas.

Pequenas vespas que se
alimentam de néctar e pólen
enquanto adultas. Constroem
os ninhos em declives onde
as larvas se alimentam
principalmente de cigarrinhas
(ordem Hemiptera).

Both adults and nymphs feed
on the sap of several plants.

These tiny wasps feed on pollen
and nectar as adults. They
build their nests on slopes,
where the larvae feed mainly on
leafhoppers (order Hemiptera).

Roselha-grande | White leafed rockrose - Cistus albidus
Eudicotiledonea/Cistaceae

© Albano Soares

© Patrícia Garcia Pereira

© Patrícia Garcia Pereira

Shrub with big pink flashy flowers.
The leaves are whitish-grey, hairy
on both sides. A typical western
Mediterranean species, enjoying
the hot and dry climate.

Percevejo-dos-ombros-comum | Red shield bug - Carpocoris mediterraneus atlanticus
Insecta/Hemiptera/Pentatomidae

Argogorytes sp.
Insecta/Hymenoptera/Crabronidae

Época de floração | Blooming season: janeiro a julho / January to July

Diversidade de abelhas silvestres | The diversity of wild bees
Género com muitas espécies no
nosso território. Os machos são
importantes polinizadores das
orquídeas selvagens (ver P3).

Abelhas que se assemelham
a vespas.
These bees look like wasps.

Long horned bee - Eucera sp.
Insecta/Hymenoptera/Apidae

Abelhas de aspecto encorpado.
Constroem geralmente ninhos
no solo, mas algumas utilizam
cascas de caracóis vazias para
esse efeito.

An incredibly diverse genus
of small bees. They build their
nests on the soil, where they
keep the nectar and pollen for
their offspring.

Bees with a stocky build. They
usually build their nests on the
soil, though some do it on empty
snail shells.

Carder bee - Rhodanthidium septemdentatum
Insecta/Hymenoptera/Megachilidae

© Renata Santos

© Albano Soares

© Albano Soares

© Patrícia Garcia-Pereira

Many species of this genus can
be found in Portugal. The males
have a very important role as
pollinators of wild orchids
(see P3).

Género muito diversificado
de pequenas abelhas. Fazem
os ninhos no solo onde
aprovisionam néctar e pólen
às suas larvas.

Sweat bees - Lasioglossum sp.
Insecta/Hymenoptera/Halictidae

Mason Bees - Osmia sp.
Insecta/Hymenoptera/Megachilidae

PROMOTOR | Promoter

mais informação em / more information at:
www.ebio.pt
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Siga a rede de Estações da Biodiversidade no Facebook: www.facebook.com/EstacoesDaBiodiversidade
Follow the Biodiversity Stations Network at Facebook: www.facebook.com/EstacoesDaBiodiversidade
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JÁ REPAROU NO FORTE AROMA DE CERTAS PLANTAS?
Have you noticed the strong fragrance of some plants?

Alvor

Tal como a cor das pétalas, os aromas das plantas atraem diversos insetos | Just as the colors of the petals, the aromas of plants attract many insects
Espécie endémica da costa sudoeste de Portugal,
protegida pelos Anexos II e IV da Diretiva Habitats. Ocupa
dunas estabilizadas ou solos calcários. Em dias quentes o
seu aroma paira no ar, irresistível para os polinizadores.
An endemic species from the south-western coast of
Portugal, it is protected by the Annexes II and IV of the
Habitats Directive. This thyme inhabits stabilized dunes,
or soils rich in limestone. On warm days its aroma hangs
in the air, inviting the pollinators.

This species is endemic to the Iberian Peninsula. In Portugal
you can find it from north to south, in many kinds of soils.
This aromatic herb is used for seasoning in many dishes
and can be an important source of food for pollinators in
backyard gardens, where it is frequently cultivated.

A typically Mediterranean bush, widely cultivated since
antiquity for its ornamental value. Rosemary is a favourite
of pollinators for the quality of its nectar and is frequently
cultivated near honeybee hives (see P6) creating particular
types of honey that are highly sought after.

Época de floração | Blooming season:
março a julho / March to July

Época de floração | Blooming season:
todo o ano / all year

© Patrícia Garcia-Pereira

Arbusto mediterrânico, cultivado como ornamental desde
a antiguidade. Muito apreciado pelos polinizadores, devido
à boa qualidade do seu néctar. É frequentemente plantado
nas proximidades de colmeias de abelhas do mel (ver P6),
originando tipos de mel específicos e muito apreciados.
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Alecrim | Rosemary Eudicotiledonea/Lamiaceae
nte
iro

Tomilho-bela-luz | Thyme
Thymus mastichina
Eudicotiledonea/Lamiaceae

-Pereira

Camphor thyme - Thymus camphoratus
Eudicotiledonea/Lamiaceae

©

© Patrícia Garcia-Pereira

Época de floração | Blooming season:
fevereiro a junho / February to June

Espécie endémica da Península Ibérica. Em Portugal
pode ser encontrado de norte a sul, em vários tipos de
solos. Erva aromática muito cultivada e utilizada como
condimento, pode constituir uma importante fonte de
alimento para insetos polinizadores em hortas domésticas.

Tamanho | Size: 15-25 mm

Tamanho | Size: 11-22 mm

Envergadura | Wingspan: 40-45 mm

A maior abelha do nosso território. Repare nos reflexos
violáceos das asas.

Inseto social organizado por castas. As rainhas
sobrevivem ao inverno no subsolo onde iniciam a nova
colónia. Reconhecidos polinizadores de muitas das nossas
culturas, como a do tomate.

O nome comum vem do hábito de pairar no ar junto às
flores onde se alimenta. Borboleta de voo diurno que
passa o inverno na forma adulta.

Largest bee species on Portuguese territory. Notice the
violet reflexions on the wings.

Its common name originates from its habit of hovering in
front of the flowers where it feeds. This moth flies during
the day and spends winter as an adult.

© Albano Soares

© Rui Félix

© Rui Félix

This social insect is organized in castes. The queens live
through the winter in the subsoil, where they start new
colonies. It is a known pollinator of many of our cultures,
such as tomato.

Abelhão-violeta | Violet carpenter bee Insecta/Hymenoptera/Xylocopidae

Abelhão-terrestre | Buff-tailed bumblebee Insecta/Hymenoptera/Apidae

Esfínge-colibri | Hummingbird hawkmoth Insecta/Lepidoptera/Sphingidae

PROMOTOR | Promoter

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

AUTORIA | Authorship

PARCEIROS | Partners

Em relação às plantas, tenha particular atenção às que estão em flor, pois é mais fácil de identificar a espécie a que pertencem
Plants are much easier to identify when in bloom

C e ntro d e C ons e r vaç ão
d a s B o r b o l e t a s d e Po r tu g a l

Alvor

P8

NÃO DEIXE LIXO NO CAMINHO! AJUDE A PRESERVAR A EBIO ALVOR
Don’t leave your trash on the way! Help the conservation of the Alvor BioStation

Experimente identificar as espécies que observa no caminho e partilhe os seus dados na plataforma www.biodiversity4all.org
Try to identify the species you see along the way and share your data on the www.biodiversity4all.org platform.
Tem várias gerações por ano e é
comum em todo o país. Pode mesmo
ser avistada durante o inverno.

Borboleta migradora.

Borboleta muito comum, avistada
geralmente a partir do fim
da primavera.

This butterfly can take part in long
migrations.

It has several generations along
the year and flies in the entire
country. You can even see it
flying during the winter.

Envergadura | Wingspan: 35 – 45 mm
Época de voo | Flying season:
fevereiro a setembro / February to September

Envergadura | Wingspan: 44 – 50 mm
Época de voo | Flying season:
março a outubro / March to October

Envergadura | Wingspan: 27 – 32 mm
Época de voo | Flying season:
abril a setembro / April to September

© Rui Félix

© Albano Soares

© Albano Soares

© Rui Félix

Esverdeada | Bath white - Pontia daplidice
Insecta/Lepiodptera /Pieridae

Female.
The males are all brown.

A very common butterfly, usually
seen from the end of spring.

Envergadura | Wingspan: 23 – 30 mm
Época de voo | Flying season:
março a novembro / March to November

Acobreada | Small copper - Lycaena phlaeas
Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae

Fêmea.
Os machos são todos castanhos.

Cecilia | Southern gatekeeper - Pyronia cecilia
Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae

Loba | Meadow brown - Maniola jurtina
Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae

As plantas exóticas também poderão ser um problema para algumas espécies nativas
Exotic plants can constitute a threat for some native species
Espécie originária do Mediterrâneo oriental, atualmente
naturalizada em toda a região. Não sendo uma
planta nativa, é necessário vigiar a sua distribuição e
comportamento em cada tipo de ecossistema, para
avaliar o risco de se tornar invasora.

É uma agressiva espécie invasora, espalhando-se
rapidamente e dominando vastas áreas. Assim, compete
com as espécies nativas por espaço e recursos, sendo
uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas locais.
It is an aggressive invasive species, quickly spreading and
dominating vast areas. It competes for space and resources
with native species and is a grave menace to the balance of
the ecosystems.

Originally from the eastern Mediterranean, nowadays this
species is naturalized across the entire region. Not being
a native plant, it is important to monitor its distribution
and effects on each ecosystem, so as to assess the risk of
it becoming invasive.

Época de floração | Blooming season:
novembro a abril / November to April

Sumagre | Tanner's sumach - Rhus coriaria
Eudicotiledonea/Anacardiaceae

© Rui Félix

© Frank Pennekamp
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© Renata Santos

Época de floração | Blooming season:
abril a junho / April to June

Azedas | Bermuda buttercup - Oxalis pes-caprae
Eudicotiledonea/Oxalidaceae

PROMOTOR | Promoter

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

AUTORIA | Authorship

PARCEIROS | Partners

Em www.ebio.pt poderá conhecer outras Estações da Biodiversidade no Algarve
At www.ebio.pt you can find other Biodiversity Stations in the Algarve
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