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mais informação | for more information:

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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P1DESTAQUES NA FLORA
Flora highlights

Tojo-arnal | Gorse – Ulex europaeus
Eudicotiledonea / Fabaceae

Arbustos dominantes de flores amarelas | Dominant shrubs with yellow flowers 

Hábito, pormenor flor e fruto. 
Das giestas de flor amarela nativas 
de Portugal, esta é a espécie mais 
pioneira e a que necessita de mais 
sol, ocorrendo sempre em locais 
expostos. A forma e a pilosidade das 
suas vagens permitem distingui-la 
das suas congéneres.

General look, flower and fruit detail.
Of the yellow-flowered brooms 
native to Portugal, this species is a 
pioneer and the one that needs more 
sun exposure, always occurring 
in sunny places. Its pods’ shape 
and hair length and distribution 
differentiate it from its counterparts.

Hábito e pormenor flores. 
Ocorre em matagais secos de dunas 
litorais, na orla ou em clareiras de 
pinhais, sobreirais e eucaliptais. 
Comum em solos arenosos, perto 
do litoral. A subespécie multiflorum, 
que é a que encontramos na lagoa, 
encontra-se na Península Ibérica e 
em Marrocos.

General look and flowers detail.
It occurs in dry scrubland in 
coastal dunes, or in the margins 
or clearings of pine, cork and 
eucalyptus forests. Common on 
sandy soils, near the coast. The 
subspecies multiflorum, which is 
the one found here, is native to the 
Iberian Peninsula and Morocco.

Pormenores folhas e flores. 
Outra espécie pioneira de solos 
pobres. Ocorre em áreas abertas 
e com exposição marítima. Muitas 
vezes utilizada em sebes como 
quebra-vento, dado que são 
praticamente impenetráveis devido 
aos seus fortes espinhos, ajudando 
assim na estabilização do solo em 
substratos arenosos.

Leaves and flowers detail.
Another species that is a pioneer in 
poor soils. It occurs in open areas 
of maritime influence. Often used in 
hedgerows as a windbreak, they are 
practically impenetrable due to their 
strong spines and help to stabilize 
sandy soils.

©
 P

at
rí

ci
a 

G
ar

ci
a 

Pe
re

ir
a

©
 E

va
 M

o
n
te

ir
o

©
 R

u
i 
Fé

lix

Hábito e flores. 
Espécie nativa da Península Ibérica 
e noroeste de Marrocos. Ocorre 
em zonas de matos em dunas 
estabilizadas, arribas litorais e solos 
arenosos secos, sempre perto do 
litoral. As suas folhas são estreitas 
e compridas distinguindo-se 
facilmente das folhas da sargaça. 

General look and flowers.
Species native to the Iberian 
Peninsula and Northwest of Morocco. 
It occurs in areas of scrubland in 
stabilized dunes, coastal cliffs and 
dry sandy soils, always close to the 
coast. Its leaves are narrow and long, 
easy to differentiate from the leaves 
of the rockrose.

Época de floração: janeiro a maio 
Blooming season: January to May

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

Época de floração: outubro a junho 
Blooming season: October to June
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Erva-sargacinha | Yellow rockrose – Halimium calycinum
Eudicotiledonea / Cistaceae
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Giesta-amarela | Portuguese broom – Cytisus striatus
Eudicotiledonea / Fabaceae

Sargaça | Rockrose – Halimium halimifolium
Eudicotiledonea / Cistaceae

©
 Patrícia G

arcia Pereira

Época de floração: março a agosto 
Blooming season: March to August



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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P2AS ANSARINAS ESTÃO CHEIAS DE NÉCTAR
Toadflax flowers are full of nectar

Ansarina-das-praias |�,EHULDQ�WRDGÁD[ – Linaria polygalifolia
Eudicotiledonea / Plantaginaceae

Ansarina-dos campos |�%DOODVW�WRDGÁD[ – Linaria spartea
Eudicotiledonea / Plantaginaceae

Na lagoa ocorre a subespécie polygalifolia, um endemismo ibérico que ocorre nos areais 
e dunas ao longo da faixa litoral centro e norte de Portugal e da Galiza. O esporão da flor 
apresenta veios escuros (avermelhados a acastanhados). 

In the lagoon we find the subspecies polygalifolia, an Iberian endemism that occurs in the 
sands and dunes along the central and northern coast of Portugal and Galicia. The spur 
(long petal pointing down) has dark, reddish to brownish, veins.

Pertence a um grupo alargado de escaravelhos que se alimentam 
das folhas das plantas, tanto em larva como em adulto. 

It belongs to a large group of beetles that feed on the leaves of 
plants, both as larvae and adults.

É o mais comum dos abelhões com uma única faixa 
amarela no tórax. Também é uma espécie social,  
em que só as rainhas põem ovos, que serão depois 
cuidados pelo resto da colónia. Os ninhos são edificados 
no subsolo, muitas vezes em antigas tocas de roedores.

The most common of the bumblebees with a single 
yellow stripe on the thorax. It is also a social species, 
in which only queens lay eggs, which will then be 
cared for by the rest of the colony. The nests are built 

underground, often in abandoned rodent dens.

Inseto social que forma colónias por baixo da manta morta ou em 
buracos de árvores. O tórax laranja felpudo é característico da espécie. 

Social insect that forms colonies under the plant litter or in tree holes. 
The fuzzy orange thorax is characteristic of the species.

Nativa do sudoeste da Europa, esta espécie ocorre em prados, pastagens, clareiras de 
matos secos, pinhais e bosques, em todo o território continental. Pode ter um ou vários 
caules e as suas folhas são estreitas e compridas.

Native to southwestern Europe, this species occurs in meadows, pastures, clearings of dry 
scrubland, pine forests and woodland, throughout the mainland. It may have one or more 
stems and its leaves are narrow and long.
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Escaravelho-das-folhas | Leaf beetle
Chrysolina lucidicollis

Insecta / Coleoptera / Chrysomelidae

Abelhão-laranja | Common carder Bee
Bombus pascuorum
Insecta / Hymenoptera / Apidae

Abelhão-terrestre | Buff-tailed bumblebee
Bombus terrestris

Insecta / Hymenoptera / Apidae
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Época de floração: fevereiro a setembro  
Blooming season: February to September

Abelha de voo rápido que se alimenta 
quase sem parar nas flores. É mais 

abundante no fim do verão e 
outono. Os ninhos são construídos 

individualmente, em galerias  
no subsolo.

Fast flying bee that feeds 
almost nonstop on flowers. It is 

most abundant in late summer 
and autumn. The nests are built 

individually, in underground galleries.

$EHOKD�GDV�ÁRUHV�GH�TXDUWR�IDL[DV�
White-banded-digger-bee
Amegilla quadrifasciata

Insecta / Hymenoptera / Apidae

Época de voo: maio a novembro  
Flying season: May to November

Envergadura | Wingspan: 20 – 26 mm

Época de voo: março a novembro   
Flying season: March to November 

Envergadura | Wingspan: 24 – 27 mm

Época de voo: fevereiro a dezembro   
Flying season: February to December

Envergadura | Wingspan: 23 – 28 mm

Época de Observação: maio a outubro 
Observation period: May to October

Comprimento | Body length: 6 – 10 mm

Época de floração: janeiro a agosto  
Blooming season: January to August
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Visite também a EBIO Praia do Pedrógão e os Biospots do Lis, na cidade de Leiria 
You can also visit the Praia do Pedrógão BioStation and the Lis Biospots, in the city of Leiria 
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P3JUNTO AO ESPELHO DE ÁGUA APRECIE
Next to the body of water look for

Tira-olhos-castanho | Norfolk hawker — Aeshna isoceles
Insecta / Odonata / Aeshnidae

Tira-olhos-outonal | Migrant hawker — Aeshna mixta
Insecta / Odonata / Aeshnidae

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

Tira-olhos-menor | Lesser emperor — Anax parthenope
Insecta / Odonata / Aeshnidae

Libélulas imponentes que dominam os ares | Imposing dragonflies that dominate the air

Libélula completamente castanha 
com olhos verdes. Os machos 
guardam, em voo, pequenos 
territórios perto de caniços em 
lagoas e valas, onde as ninfas 
completam o desenvolvimento. 
Mais frequentes na primavera e no 
início do verão. 

Completely brown dragonfly, 
with green eyes. Males, in flight, 
guard small territories near 
reeds in lagoons and ditches, 
where nymphs complete their 
development. More frequent in the 
spring and early summer.

Esta espécie tem o tórax castanho 
atravessado por faixas claras  
e o abdómen pontilhado de azul.  
É frequente observá-la a patrulhar, 
pairando no ar, locais que virão  
a ter água depois das chuvas, 
quando a lagoa transbordar.  
Voa principalmente no outono.

This species’ thorax is brown, 
crossed by light stripes, and its 
abdomen has many blue dots. 
Frequently seen when patrolling, 
gliding in the air, places that will 
have water after the rains, when the 
lagoon overflows. It flies mainly in 
the fall.

O imperador tem o tórax claro 
e abdómen azul com traços 
escuros. Espécie muito territorial, 
em que os machos patrulham 
incansavelmente áreas perto da 
margem, expulsando todos os 
potenciais rivais. As ninfas podem 
passar dois anos na água. 

The emperor dragonfly has a light 
thorax and blue abdomen with 
dark markings. Very territorial 
species, in which the males 
tirelessly patrol areas near the 
banks, expelling all potential rivals. 
Nymphs can spend two years in 
the water.

Repare que nesta espécie a cor 
azul no abdómen cinge-se aos três 
primeiros segmentos, sendo os 
restantes acastanhados. É menos 
territorial do que os congéneres. 
No verão empreende grandes 
movimentos migratórios.

Note that in this species the blue 
color in the abdomen is limited to 
the first three segments, the rest 
being brownish. It is less territorial 
than its counterparts. In the summer 
it undertakes large migrations.
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Época de voo: abril a outubro   
Flying season: April to October
Envergadura | Wingspan:
100 – 110 mm

Época de voo: abril a outubro    
Flying season: April to October
Envergadura | Wingspan:
90 – 100 mm

Época de voo: abril a agosto   
Flying season: April to August
Envergadura | Wingspan:
90 – 93 mm

Época de voo: maio a novembro   
Flying season: May to November
Envergadura | Wingspan:
80 – 85 mm



Consulte www.flora-on.pt para conhecer melhor a flora portuguesa
You can also visit www.flora-on.pt to learn more about the Portuguese flora
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P4PRECIOSIDADES DA LAGOA DA ERVEDEIRA
Lagoa da Ervedeira’s treasures

Um endemismo lusitânico classificado como espécie Quase Ameaçada na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental
A Portuguese endemism classified as a Near Threatened species in the Red List of Vascular Plants for Mainland Portugal

Procure uma pequena planta típica de solos arenosos
Look for a small plant typical of sandy soils

Uma libélula de olhos verdes também protegida por lei
A green-eyed dragonfly also protected by law

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

Época de floração: janeiro a agosto    
Blooming season: January to August

Pormenores das flores, folhas e frutos. 
Espécie presente apenas no centro-oeste de Portugal Continental, com uma distribuição muito 
restrita. Está igualmente protegida por lei, pertencendo aos Anexos II e IV da Diretiva Habitats. 

Flowers, leaves and fruits detail.
Species with a very restricted distribution, present only in the central-west of mainland 
Portugal. It is also protected by law, listed on Annexes II and IV of the Habitats Directive.

A cor dos olhos e o metalizado  
do tórax chamam a atenção.  
Esta libélula habita corpos de água 
oxigenados e com abundante 
vegetação arbórea nas margens.  
As ninfas são aquáticas e utilizam as 
raízes das árvores como esconderijo. 

The color of the eyes and the 
metallic thorax draw our attention. 
This dragonfly inhabits oxygenated 
bodies of water with abundant tree 
vegetation on the banks. Nymphs 
are aquatic and use the tree roots 
as a hiding place.
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Bico-de-cegonha | Stork’s bill – Erodium cicutarium
Eudicotiledonea / Geraniaceae

Hábito, pormenores flor e frutos. 
Ocorre em dunas, campos 
cultivados, sítios ruderais e arenosos, 
normalmente perto do mar. As folhas 
e caules jovens são comestíveis e 
utilizados em saladas e sopas. Possui 
também propriedades medicinais. 

General look, flower and fruit details.
It occurs in dunes, cultivated fields, 
ruderal and sandy places, usually near 
the sea. Young leaves and stems are 
edible and used in salads and soups. 
It has medicinal properties.
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Coincya cintrana
Eudicotiledonea / Brassicaceae

Libélula-esmeralda | Orange-spotted emerald – Oxygastra curtisii
Insecta / Odonata / Corduliidae
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Época de voo: abril a agosto     
Flying season: April to August
Envergadura | Wingspan:
70 – 72 mm



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 
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P5A DIVERSIDADE DE INSETOS É ENORME
The insect diversity is huge

Gafanhoto-escavador-comum | Common digging grasshopper – Acrotylus insubricus
Insecta / Orthoptera / Acrididae

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

Louva-a-deus | Mantis
Ordem | order: Mantodea

Vespas-porta-serra | Sawflies
Ordem | order: Hymenoptera

Gafanhotos | Grasshoppers
Ordem | order: Orthoptera

Escaravelhos | Beetles
Ordem | order: Coleoptera

Vamos começar por colocá-los em Ordem | Let’s start by putting them in order

Percevejos | Bugs
Ordem | order: Hemiptera

Moscas | Flies
Ordem | order: Diptera

Os gafanhotos têm o 3º par de patas adaptados ao 
salto. Esta espécie vive perto do solo onde se pode 
alimentar de diversas plantas. Os machos atraem 
as fêmeas com o canto.

Grasshoppers have the 3rd pair of legs adapted to 
jump. This species lives close to the ground where 
they consume various plants. Males attract females 
by singing.

As moscas só têm um par de asas. As moscas desta 
família imitam vespas e abelhas, procurando assim 
afastar possíveis predadores. Repare nos olhos 
riscados desta espécie, que a tornam inconfundível.

Flies only have one pair of wings. The flies in this 
family mimic wasps and bees, thus seeking to ward 
off possible predators. Notice this species’ eyes, 
with vertical stripes, which make it unmistakable.

Os percevejos têm o aparelho bucal transformado 
num estilete. Tanto as ninfas como os adultos  
do percevejo-dos-ombros consomem seiva de 
várias plantas da família da salsa (Apiaceae). 

Bugs have their mouthparts transformed into a 
stylet. Red shield bug’s nymphs and adults both 
consume sap from various plants of the parsley 
family (Apiaceae).
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Todos os insetos desta ordem têm dois pares de 
asas membranosas com poucas nervuras.  
As vespas deste grupo têm a particularidade de 
não terem o estreitamento no início do abdómen, 
característico da maior parte das espécies desta 
ordem. As larvas das vespas-porta-serra são 
parecidas às lagartas das borboletas. São fitófagas, 
alimentando-se de folhas de diversas plantas.

All insects of this order have two pairs of 
membranous wings with few veins. Species of this 
particular group (sawflies) don’t have a constriction 
in the first abdominal segments, characteristic of 
most species of this order. Sawfly larvae are similar 
to butterfly caterpillars. They are phytophagous, 
feeding on the leaves of several plants.
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Vespa-porta-serra |�6DZÁ\�– Abia sp.
,QVHFWD���+\PHQRSWHUD���&LPELFLGDH

Os louva-a-deus têm os membros anteriores transformados em patas 
raptoras, com as quais capturam as presas. Esta espécie tem como 
particularidade uma protuberância na cabeça, bem visível na imagem. 

Mantises have spiked, grasping (raptorial) forelegs, with which they 
capture prey. This species has a distinctive bulge on the head, clearly 
visible in the picture.
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Louva-a-deus-do-corno | Conehead manthis
Empusa pennata
Insecta / Mantodea / Empusidae

Escaravelho-longicórneo | Long-horned beetle – Cribroleptura stragulata
,QVHFWD���&ROHRSWHUD���&HUDPE\FLGDH

0RVFD�GDV�ÁRUHV�GH�ROKRV�ULVFDGRV�_�%DQG�H\HG�GURQH�Á\�– Eristalinus taeniops
,QVHFWD���'LSWHUD���6\USKLGDH

Os escaravelhos possuem as asas anteriores 
endurecidas, transformadas em escudo, que se 
denominam élitros. Estas protegem o abdómen 
e as asas posteriores. As larvas desta espécie 
vivem no subsolo e consomem raízes.

Beetles have hardened fore wings, transformed 
into shields, which are called elytra. These 
protect the abdomen and hind wings. Larvae of 
this species live underground and consume roots.
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Período de observação: maio a agosto  
Observation period: May to August
Comprimento | Body length: 50 – 67 mm Período de observação: todo o ano  

Observation period: all year round
Comprimento | Body length: 14 – 25 mm

Período de observação: março a agosto  
Observation period: March to August
Comprimento | Body length: 9 – 13 mm

Período de observação: março a agosto   
Observation period: March to August
Comprimento | Body length: 11 – 13 mm

Época de voo: todo o ano   
Flying season: all year round
Envergadura | Wingspan: 10 – 12 mm

Época de voo: março a agosto  
Flying season: March to August
Envergadura | Wingspan: 7 – 10 mm



Siga a rede de Estações da Biodiversidade e Biospots no Facebook: www.facebook.com/EstacoesDaBiodiversidade
Follow the Biodiversity Stations and Biospots Network at Facebook: www.facebook.com/EstacoesDaBiodiversidade
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P6A VIDA É MUITO RESILIENTE
Life is very resilient

Aricia-do-sul | Southern brown argus – Aricia cramera
Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae

Samacalo | 'DLV\�OHDYHG�WRDGÁD[�– Anarrhinum bellidifolium
Eudicotiledonea / Plantaginaceae

/DJDUWL[D�GR�PDWR�FRPXP�_ Algerian psammodromus – Psammodromus algirus
Reptilia / Squamata / Lacertidae

Voltam as plantas, os insetos, e depois os vertebrados
Plants, insects and then vertebrates return

Os insetos típicos de bosques e matos recolonizam o espaço 
Insects typical of forests and scrubland recolonize the area

Borboleta pequena que pousa 
muitas vezes nos caminhos.  
Passa o inverno em lagarta nas suas 
plantas hospedeiras da família  
dos bicos-de-cegonha (ver P4). 

Small butterfly that often rests  
on the middle of the pathways.  
It spends the winter as a caterpillar 
on its host plants, who belong to 
the stork’s bill family (see P4).

A locusta-migratória é um grande 
voador e tem por isso grande 
capacidade de dispersão.  
Em anos favoráveis pode realizar 
grandes movimentos migratórios. 
Passam o inverno como adultos, 
podendo assim ser observados  
em dias solarengos.

The migratory locust is highly mobile, 
being able to fly great distances. In 
favorable years it can carry out major 
migratory movements. They spend 
the winter as adults, and can be seen 
on sunny days.

Esta lagartixa desloca-se 
rapidamente, chegando mesmo por 
vezes a trepar arbustos para caçar 
os invertebrados de que se alimenta. 
Apresenta duas bandas claras em 
todo o comprimento. Como vemos 
na imagem, os machos são mais 
pequenos que as fêmeas e têm a 
garganta avermelhada.

This lizard moves quickly, sometimes 
even climbing over bushes to hunt 
the invertebrates on which it feeds. 
It has two light bands along the 
entire length of its body. As we see 
in the picture, males are smaller than 
females and have a reddish throat.
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As cigarras são mais ouvidas que vistas: os machos 
usam o canto estridente para atrair as fêmeas  
e afastar os rivais. Podem ser observadas quando 
pousadas nos ramos e troncos das árvores.  
Além dos olhos compostos, como muitos outros 
insetos, as cigarras possuem ocelos (assinalados  
na imagem), estruturas que captam essencialmente 
a intensidade e direção da luz. As ninfas vivem  
no subsolo agarradas às raízes, alimentando-se  
de seiva, onde podem passar vários anos.

Cicadas are more often heard than seen: males 
use their song to attract females and keep rivals 
at bay. They can be observed when resting on 
the branches and trunks of trees. In addition to 
compound eyes, like many other insects, cicadas 
have ocelli (shown in the picture), structures that 
essentially capture the intensity and direction of 
light. The nymphs live underground, clinging to 
the roots, feeding on sap, where they can spend 
several years.

Hábito e pormenor das flores. 
Herbácea comum que ocorre  
em diversos tipos de habitats secos, 
como clareiras de matos, taludes, 
pastagens, caminhos, muros  
e pinhais.

General look and flowers’ detail.
Common herbaceous plant that 
occurs in several types of dry 
habitats, such as scrubland 
clearings, slopes, pastures, 
pathways, walls and pine forests.

Cigarra-comum | Cicada – Cicada orni
Insecta / Hemiptera / Cidadidae
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Locusta-migratória | Migratory locust – Locusta migratoria
Insecta / Orthoptera / Acrididae

Anoxia australis 
Insecta / Coleoptera / Scarabaeidae

Espécie do sudoeste da Europa. 
As suas larvas vivem no subsolo 
dos prados ou em áreas arenosas, 
alimentando-se de raízes. Emergem 
como adultos na primavera. Em 
certos anos podem ser avistados 
em grande número quando estão à 
procura de parceiros para acasalar. 

Species from southwestern Europe. 
Their larvae live underground 
in meadows or in sandy areas, 
feeding on roots, and emerge as 
adults in the spring. In some years 
they can be seen in great numbers, 
when looking for mating partners.
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Época de floração: março a agosto
Blooming season: March to August

Período de observação: todo o ano   
Observation period: all year round
Comprimento | Body length:  
25 – 30 cm

Época de voo: abril a setembro  
Flying season: April to September
Envergadura | Wingspan: 30 – 40 mm

Período de observação: todo o ano    
Observation period: all year round
Comprimento  | Body length:  
29 – 55 mm

Período de observação: abril a agosto   
Observation period: April to August
Comprimento  | Body length:  
20 – 25 mm

A biodiversidade da área ardida já está a recuperar | Biodiversity is already recovering in the burned area

Época de voo: abril a setembro  
Flying season: April to September
Envergadura | Wingspan: 65 – 70 mm



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

AUTORIA | Authorship PARCEIROS | Partners

Centro de Conser vação
das Borboletas de Por tugal

mais informação | for more information: PROMOTOR | Promoter

Lagoa da 
Ervedeira

P7APROXIME-SE DA MARGEM DA LAGOA
Approach the banks of the lagoon

Libelinha-cabeça-de-gato | 'DLQW\�GDPVHOÁ\�– Coenagrion scitulum
Insecta / Odonata / Coenagrionidae

Libelinha-de-Graells | ,EHULDQ�EOXH�WDLOHG�GDPVHOÁ\�– Ischnura graellsii
Insecta / Odonata / Coenagrionidae

Libelinha-de-olhos-vermelhos |�6PDOO�UHG�H\HG�GDPVHOÁ\�– Erythromma viridulum
Insecta / Odonata / Coenagrionidae

Prepare-se para identificar os machos das libelinhas azuis: tome nota das principais diferenças entre espécies
Prepare to identify blue damselfly males: take note of the main differences between species
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1 – Marca em forma de cabeça  
de gato no segundo segmento 
do abdómen;

2 – Segmentos seis e sete do 
abdómen completamente 
marcados a escuro.

1 – The spot on the second 
segment of the abdomen 
resembles a cat’s head;

2 – Segments six and seven of the 
abdomen are completely dark.

1 – Abdómen escuro na parte 
superior e avermelhado na 
parte inferior, inteiramente 
azul no segmento oito.

1 – The abdomen is dark on 
the upper side, reddish on 
the lower side and entirely 
blue in segment eight.

• Olhos vermelhos;
1 – Segmentos abdominais nove 

e dez azuis.

• Red eyes;
1 – Abdominal segments number 

nine and ten are blue (1).
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Libelinha-comum |�$]XUH�GDPVHOÁ\�– Coenagrion puella
Insecta / Odonata / Coenagrionidae
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Libelinha-do-vaso-grego | *REOHW�PDUNHG�GDPVHOÁ\�– Erythromma lindenii
Insecta / Odonata / Coenagrionidae

Libelinha-do-cogumelo | &RPPRQ�EOXH�GDPVHOÁ\�– Enallagma cyathigerum
Insecta / Odonata / Coenagrionidae
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Época de voo: abril a outubro    
Flying season: April to October
Envergadura | Wingspan: 35 – 38 mm Época de voo: março a outubro  

Flying season: March to October
Envergadura  | Wingspan: 38 – 40 mm

Época de voo: março a julho
Flying season: March to July
Envergadura | Wingspan: 45 – 50 mm

Época de voo: abril a julho  
Flying season: April to July
Envergadura | Wingspan:  
30 – 33 mm

Época de voo: março a novembro 
Flying season: March to November
Envergadura | Wingspan:  
20 – 22 mm

Época de voo: abril a setembro  
Flying season: April to September
Envergadura | Wingspan: 35 – 38 mm

1

12

1

1 – Segundo segmento do abdómen 
com marca em forma de “U”;

2 – Oitavo segmento abdominal 
completamente azul e restantes 
com marcas escuras que se 
alongam lateralmente. 

1 – Second segment of the abdomen 
with a “U” shaped spot;

2 – Eighth abdominal segment is 
completely blue. The other 
segments have dark marks that 
extend laterally.

1 – Segundo segmento  
do abdómen marcado com  
a forma de um cogumelo;

2 – Parte lateral do tórax sem 
marcas escuras. 

1 – Second segment of the 
abdomen marked with a 
mushroom-shaped spot;

2 – Lateral region of the thorax 
without dark marks.

1 – Marca em forma de “vaso grego” 
no segundo segmento abdominal;

2 – Últimos segmentos abdominais 
azuis;

3 – Restantes com marcas em forma 
de “lança”.

1 – “Greek vase” shaped mark on the 
second abdominal segment;

2 – Last abdominal segments  
are blue;

3 – The other segments have “spear” 
shaped marks.

1

2

1

2

1

2
3



Participe nos Censos de Borboletas de Portugal. Mais informações em http://www.tagis.pt/censos-borboletas-de-portugal.html
Be part of the Portuguese Butterfly Monitoring Scheme. More information at http://www.tagis.pt/censos-borboletas-de-portugal.html

AUTORIA | Authorship PARCEIROS | Partners

Centro de Conser vação
das Borboletas de Por tugal

mais informação | for more information: PROMOTOR | Promoter

Lagoa da 
Ervedeira

P8VENHA CONHECER AS TRÊS VANESSAS
Come and meet the three Vanessa

Face superior das asas com fundo laranja vivo, marcas 
escuras, e dois enormes ocelos azuis, mais visíveis na 
face inferior. Espécie nativa do continente americano que 
terá chegado a Portugal pelos seus próprios meios.

Upper side of the wings with a bright orange background 
and dark marks. The two big blue eyespots are more 
visible on the lower side. This species is native to the 
American continent but has arrived in Portugal by its 
own means.

Face superior das asas com base escura e largas bandas 
vermelhas, que a tornam inconfundível. A face inferior é 
escura e os ocelos pouco visíveis. Como as congéneres, 
também executa frequentes movimentos migratórios.

Upper side of the wings with a dark background and wide 
red bands, which make it unmistakable. The underside is 
dark and the eyespots are barely visible. Like its counter-
parts, it also performs frequent migrations.
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Face superior das asas com fundo alaranjado. 
Face inferior variegada com cinco ocelos azulados. 
Grande migradora. 

Upper side of the wings with an orange background.
The lower side of the wings is variegated with five blue 
eyespots. Great migrant.
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Cardui | Painted lady – Vanessa cardui
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae
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Atalanta | Red admiral – Vanessa atalanta
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Vanessa-americana | American lady – Vanessa virginiensis
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae
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Na Lagoa da Ervedeira podem observar-se as três espécies do género Vanessa que voam em Portugal
In Lagoa da Ervedeira you can see the three species of the genus Vanessa that fly in Portugal

Borboletas com as asas abertas e em repouso 
Butterflies with open and closed wings


