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BOCAS-DE-LOBO-DO-LITORAL | Costal snapdragon - Antirrhinum cirrhigerum
Eudicotiledonea / Scrophulariaceae
É comum esta espécie crescer no meio dos arbustos, especialmente
dos zimbros. Isto porque os seus ramos laterais funcionam como
gavinhas, agarrando outros ramos ou folhas que servem de apoio ao
seu crescimento.
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FLORA ENDÉMICA DA PENÍNSULA IBÉRICA
Iberian Peninsula’s endemic flora

TOJO-DO-SUL | Hairy greenweed - Genista hirsuta
Eudicotiledonea / Fabaceae

It is common for this species to grow in midst the shrubs, especially
junipers, since its lateral branches function as tendrils, grabbing
other branches or leaves for support.

Arbusto muito espinhoso. Os abundantes pelos que cobrem ramos,
folhas e flores, são características desta espécie. As inflorescências,
conjunto de flores, encontram-se todas no topo do mesmo cacho
(imagem da direita).

Very thorny bush. It has many hairs, which cover its leaves and
flowers, and are characteristic from this species. All the inflorescences
(flower groups) are in the top of the same cluster (right image).

DUAS ESPÉCIES DA MESMA FAMÍLIA COM FLORES QUE DÃO NAS VISTAS |

BUGLOSSA-CALCÁRIA | Anchusa - Anchusa calcarea calcarea
Eudicotiledonea / Boraginaceae
Aspeto geral e pormenor das flores.
Espécie típica das dunas litorais. Estas plantas estão cobertas
de pelos.

© Rui Félix

ERVA-DAS-SETE-SANGRIAS | Scrambling gromwell - Glandora prostrata lusitanica
Eudicotiledonea / Boraginaceae
General aspect and flowers’ detail.
This species is typical from the coast dunes. The plants are covered
in hairs.

Aspeto geral e pormenor.
Segundo a última revisão científica, esta espécie pertence agora
ao género Glandora (pertencia anteriormente ao género Lithodora).
As folhas são cerosas e estão cobertas de pelos rijos.

AUTORIA | Authorship

mais informação em / more information at:
www.tagis.pt
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Época de floração / Blooming season: 1-12
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Época de floração / Blooming season: 2-6

Conhece o livro “200 plantas do SW Alentejano & Costa Vicentina”?
Do you know the book “200 plants of SW Alentejano & Costa Vicentina”?
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General aspect and detail.
According to the last scientific review, this species now belongs
to the Glandora genus (it used to be included in the Lithodora genus).
Its leaves are serous and covered in hard hairs.
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PLANTAS ENDÉMICAS DE PORTUGAL CONTINENTAL
Continental portugal endemic plants
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DUAS ESPÉCIES RESTRITAS À COSTA SUDOESTE | Two species restricted to the southwestern coast
Época de floração / Blooming
season: 3-6

PÓLIO-VICENTINO | Germander - Teucrium vicentinum
Eudicotiledonea / Lamiaceae
Aspeto geral e pormenor do caule.
Os caules verde cinza com abundantes pelos fazem
com que se destaque na paisagem. Para além da cor
esbranquiçada, é extremamente aromática, pelo que atrai
muitos insetos polinizadores.
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Época de floração /
Blooming season: 4-7

TOMILHO | Thyme - Thymus camphoratus
Eudicotiledonea / Lamiaceae

General aspect and stalk detail.
The hairy grayish green stalks make it stand out on
the landscape. Besides the whitish color, this plant is
extremely fragrant, which attracts many pollinator insects.

General aspect, flowers and flowers’ detail.
As the scientific name indicates, this thyme as a strong camphor
odor. Its distribution area has been decreasing, so it can be
considered one of this natural park’s most threatened species.

Aspeto geral, flores e pormenor das flores.
Como o nome científico indica, este tomilho tem um forte odor a
cânfora. Tem vindo a sofrer uma diminuição da área de distribuição,
pelo que se pode considerar uma das espécies mais ameaçadas do
parque natural.

TRÊS SUBESPÉCIES DO LITORAL | Three coastline subspecies

CENOURA-DAS-ARRIBAS | Portuguese wild carrot - Daucus carota halophilus
Eudicotiledonea / Apiaceae
Aspeto geral, pormenor da folha.
As grandes inflorescências brancas são particularmente
atraentes para os insetos. Aproxime-se devagar e terá
seguramente uma boa oportunidade para fotografar
estes animais.

General aspect, leaf detail.
The big white inflorescences are particularly attractive to
insects. Get closer slowly, and you will certainly have a
good opportunity to photograph them.

TÁVEDA | Portuguese false yellowhead - Dittrichia viscosa revoluta
Eudicotiledonea / Asteraceae

ESTEVA-DE-SAGRES | Gum cistus - Cistus ladanifer sulcatus
Eudicotiledonea / Cistaceae

Época de floração / Blooming season: 2-11

Subespécie considerada vulnerável e protegida por lei.
Muito parecida com a esteva (Cistus ladanifer), esta
supespécie tem as folhas mais pequenas e largas.

AUTORIA | Authorship

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

© Patrícia Garcia Pereira

© Rui Félix

© Rui Félix

Época de floração / Blooming
season: 3-5

© Rui Félix
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Época de floração /
Blooming season: 3-6

Tenha particular atenção às plantas que estão em flor, pois é mais fácil de identificar a que espécie pertencem
Plants are much easier to identify when in bloom
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This vulnerable subspecies is protected by law. It is very
similar to the gum rockrose (Cistus ladanifer), but this
subspecies has smaller and wider leaves.
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O CRAVEIRO-DAS-AREIAS E OS INSETOS
The spiny thrift and the insects
Em botão, em floração, ou já com flores secas, esta planta é responsável pela subsistência
de uma enorme comunidade de insetos
As a bud, when blooming, or when it has dry leaves, this plant is responsible for the survival
of a great insect community

Praia da
Amoreira

A PARTIR DE MARÇO, A PAISAGEM DA AMOREIRA TORNA-SE COR-DE-ROSA
From March on, Amoreira turns into a pink landscape

OS SEUS BOTÕES ALIMENTAM AS LAGARTAS DE UMA SUBESPÉCIE DE BORBOLETA
ENDÉMICA DO SUL DA PENÍNSULA IBÉRICA | Their buds feed the caterpillars of a

SEMIARGUS DAS DUNAS | Sand Mazarine blue - Cyaniris semiargus tartessus
Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae

AS FLORES TÊM QUASE SEMPRE BRINDE...

PERCEVEJO-DE-ESCUDO | Dock bug - Coreus marginatus
Insecta / Hemiptera / Coreidae

White spotted rose beetle - Oxythyrea funesta
Insecta / Coleoptera / Cetoniidae

www.tagis.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
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AS INFLORESCÊNCIAS SÃO TAMBÉM LOCAIS PREFERENCIAIS PARA O ACASALAMENTO DESTAS DUAS
ESPÉCIES MUITO PARECIDAS DE ESCARAVELHOS. DESCUBRA AS DIFERENÇAS |

AUTORIA | Authorship

mais informação em / more information at:
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CRAVEIRO-DAS-AREIAS | Spiny thrift - Armeria pungens
Eudicotiledonea / Plumbaginaceae

ESCARAVELHO-DE-PESCOÇO-VERMELHO |
Darkling beetle Insecta / Coleoptera / Tenebrionidae

Na imagem da direita vemos uma fêmea a fazer a postura
de ovos no botão do craveiro-das-areias, pelo que fica
comprovado que esta planta é hospedeira das lagartas
da semiargus das dunas.
In the picture on the right we can see a female laying its
eggs on the spiny thrift bud, thus it is proven that this
plant hosts the sand Mazarine blue caterpillars.

© Rui Félix

© Rui Félix

É uma espécie que só existe nas areias e dunas do litoral
da Península Ibérica, Córsega e Sardenha. Em Portugal
ocorre ao longo da costa a sul do Tejo.
This species only exists on the sand and dunes of the
coastline of the Iberian Peninsula, Corsica and Sardinia.
In Portugal it can be found along the coast, south of the
Tagus river.

Tropinota squalida
Insecta / Coleoptera / Cetoniidae
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INSETOS DAS AREIAS
Sand insects
O ESCARAVELHO-TIGRE CORRE E VOA

UMA VESPA DAS DUNAS
A sand wasp

© Rui Félix
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ESTES ESCARAVELHOS-DO-SOLO NÃO CONSEGUEM VOAR, PELO QUE SÃO EXCELENTES
CAMINHANTES |

© Albano Soares
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Akis granulifera
Insecta / Coleoptera / Tenebrionidae

Scarites cyclops
Insecta / Coleoptera / Carabidae

Tiger beetle - Cicindela lusitanica
Insecta / Coleoptera / Carabidae

Sand wasp - Bembix oculata
Insecta / Hymenoptera / Crabronidae

Repare na forma do escudo protector do pronoto (a seguir à cabeça) e nas 5 linhas
longitudinais das asas.
Notice the shape of the pronotum protector shield (next to the head) and the 5 longitudinal
lines on the wings.

Repare nas fortes mandíbulas que são muito úteis para caçar outros insetos.
Notice the strong mandible, quite useful to hunt other insects.

É uma espécie típica das dunas secundárias da costa portuguesa. Existe muita variabilidade
de formas nas suas populações, pelo que é possível que correspondam a várias subespécies.
This species is typically found on the secondary dunes of the Portuguese coast. Its populations
show a great variety of forms, thus it is possible that these correspond to different subspecies.

São vespas solitárias, o que significa que cada fêmea é responsável por fazer o seu
ninho e alimentar as suas larvas sozinha.
These are solitary wasps, which means that each female is responsible for making its nest
and feed its larvae, all by itself.

UM ENDEMISMO IBÉRICO
An Iberian endemism

UM GAFANHOTO INCONFUNDÍVEL

Ant-lion - Creoleon lugdunensis
Insecta / Neuroptera / Myrmeleontidae

Larva e adulto.
A larvas desta espécie têm um aspeto bizarro
e uma estratégia de caça singular: fazem
buracos na areia que servem de armadilhas
de queda para insetos, especialmente
formigas. Como se podem ver na imagem, as
larvas imitam as cores da areia para passar
despercebidas no fundo na armadilha à
espera das suas presas.
Larva and adult.
The larvae of this species have a bizarre
appearance and a peculiar hunting strategy:
they excavate holes on the sand, which act
as pitfall traps for insects, especially ants.
As you can see on the picture, the larvae are
sand colored, so that they can go unnoticed
on the trap, while waiting for their preys.

Espécie comum em toda a região
mediterrânica. Esta espécie pode também
apresentar uma coloração verde.
This species is common in the entire
Mediterranean region. It can also have a
green color.

Sphingonotus imitans
Insecta / Orthoptera / Acrididae
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FORMIGAS-LEÃO E AS SUAS LARVAS
The Ant-lion and its larvae

GAFANHOTO-DA-CABEÇA-CÓNICA - Pyrgomorpha conica
Insecta / Orthoptera / Pygomorphidae

Este gafanhoto só é conhecido do sudoeste da Península Ibérica, onde vive em dunas e pinhais
ao longo da costa.
This grasshopper can only be found on the southwest of the Iberian Peninsula, where it lives
in dunes and pine forests along the coast.

AUTORIA | Authorship

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

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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ZYGAENAS E OUTRAS MARIPOSAS
Zygaenas and other moths

Praia da
Amoreira

Borboletas que pertencem ao grupo das “noturnas” mas que voam durante o dia
Moths that fly during the day

UMA SUBESPÉCIE ENDÉMICA DA COSTA PORTUGUESA
A subspecies endemic from the Portuguese coastline

NÃO CONFUNDIR COM OUTRA ZYGAENA QUE VOA NA MESMA ALTURA

Burnet moth - Zygaena rhadamanthus guichardi
Insecta / Lepidoptera / Zygaenidae

© Rui Félix

© Rui Félix

Todas as espécies desta família têm cores
brilhantes metalizadas, sinal que são
venenosas para os seus predadores, dado que
contêm substâncias químicas derivadas de
cianeto no sangue (hemolinfa).
All species from this family have shiny
metallic colors. This signals to their predators
that they are poisonous, since they have
chemical substances derived from cyanide in
their blood (hemolymph).

© Rui Félix
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Esta subespécie só existe nas dunas do sul de
Portugal. Na Praia da Amoreira é relativamente
comum, podendo ser vista no mês de Abril. São
características as marcas largas vermelhas nas
asas, rodeadas em cima e em baixo por uma
banda preta, como se assinala na imagem.
This subspecies only exists in the dunes of
southern Portugal. It is relatively common
in the Amoreira beach, and it can be seen
throughout the month of April. The wide red
marks on the wings, with black stripes on
top and underneath, are characteristic of this
species (see picture).

Burnet moth - Zygaena lavandulae
Insecta / Lepidoptera / Zygaenidae

DIVERSIDADE DE MARIPOSAS
Moth diversity
Esta espécie voa de dia e noite em locais
arenosos onde existe a planta de que se
alimenta a lagarta (Halimium halimifolium,
ver P6).
This species flies during the day and the
night, in sandy places where it can find the
plant that feeds its caterpillars (Halimium
halimifolium, see P6).

Na Europa é uma espécie nativa da região
Mediterrânica. No entanto, como é uma
espécie migradora, pode também ser
observada em países do norte.
Species native from the Mediterranean region,
in Europe. However, since it migrates, it can
also be seen in northern countries.

As suas lagartas alimentam-se de plantas
do género Cistus.
Its caterpillars feed on plants belonging to
Cistus genus.
Época de voo / Flying season: 4-6

Época de voo / Flying season: 5-10

- Cerocala scapulosa
Insecta / Lepidoptera / Erebidae

Bordered straw - Heliothis peltigera
Insecta / Lepidoptera / Noctuidae

Macrothylacia digramma
Insecta / Lepidoptera / Lasiocampidae

AUTORIA | Authorship

mais informação em / more information at:
www.tagis.pt
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Época de voo / Flying season: 4-5

Envie as suas fotografias para www.biodiversity4all.org, onde poderá criar a sua página pessoal e partilhar as suas observações
Please share your photos on www.biodiversity4all.org
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FLORA TÍPICA DAS ARRIBAS LITORAIS
Typical flora from the coastline cliffs

Praia da
Amoreira

Mais endemismos e espécies adaptadas às condições da costa atlântica
More species who are endemic and adapted to the life on the Atlantic coastline

CAMARINHA | Portuguese crowberry - Corema album
Eudicotiledonea / Ericaceae
Flores masculinas e frutos.
Espécie endémica da Península Ibérica, ocupando toda a costa
atlântica. É uma planta dióica, ou seja, as flores masculinas e
femininas estão em indivíduos diferentes. Só os pés femininos dão as
bagas brancas, que são comestíveis, tanto para nós, como para aves
e pequenos mamíferos, que assim ajudam na dispersão da planta.

Male flowers and fruits.
This species is endemic from the Iberian Peninsula and it occupies
the entire Atlantic coastline. It is a dioecious plant, which means the
male and female flowers are found in separate individuals. Only the
female individuals give white berries, which are edible for humans,
birds and small mammals. This helps dispersing its seeds.

© Patrícia Garcia Pereira
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ARBUSTOS | Bushes

ZIMBRO-DAS-AREIAS | Phoenicean juniper - Juniperus turbinata
Pinopsida / Cupressaceae

SARGAÇA | Halimium Eudicotiledonea / Cistaceae

Os frutos do zimbro-das-praias também são bagas, embora não
sejam comestíveis.
The phoenicean juniper also gives berries, but these are not edible.

Arbusto coberto de pelos densos, que lhe conferem este tom
cinzento prateado.
This bush is covered in dense hairs, which give it this silver
grayish color.

© Frank Pennekamp
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HERBÁCEAS | Herbaceous plants

CENTÁUREA-DE-CABEÇA-REDONDA | Knapweed - Centaurea sphaerocephala polyacantha
Eudicotiledonea / Asteraceae

FUNCHO-MARÍTIMO | Rock samphire - Crithmum maritimum
Eudicotiledonea / Apiaceae

GOIVEIRO-DA-PRAIA | Sand stock - Malcolmia littorea
Eudicotiledonea / Brassicaceae

ALFINETE-DAS-AREIAS |
Eudicotiledonea / Caryophyllaceae

Outro endemismo ibérico muito comum na EBIO da Praia da Amoreira.
Another Iberian endemism, quite common in the Praia da Amoreira
BioStation.

Planta de folhas carnudas perfeitamente adaptada à influência atlântica. O funcho-marítimo
é capaz de absorver sal nas folhas, que funcionam também como reservas de água.
Plant with succulent leaves, perfectly adapted to the Atlantic influence. The rock samphire is
capable of absorbing salt through its leaves, which also function as water reservoirs.

Os ramos e folhas cobertos por pelos esbranquiçados são uma forma
de aumentar a reflexão da luz solar, que aqui pode ser excessiva.
The white hairs that cover the branches and leaves are a way to
reflect excess sun light, which could be a problem in this habitat.

Espécie das areias marítimas e dunas. É uma planta pequena com
folhas carnudas.
Species from coastline sands and dunes. It is a small plant with
succulent leaves.

AUTORIA | Authorship

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

Consulte www.flora-on.pt para conhecer melhor as plantas portuguesas e experimente a chave de identificação interativa
You can also visit www.flora-on.pt to learn more about the Portuguese species and try to identify them using the interactive key
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- Silene littorea littorea

P7

INSETOS POLINIZADORES
Pollinator insects

Praia da
Amoreira
BORBOLETAS |

FRITILÁRIA-VARIEGADA | Knapweed fritillary - Melitaea phoebe
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

© Albano Soares

Na Europa, esta espécie só voa na
metade meridional da Península
Ibérica. Os ovos são colocados nos
botões florais de plantas da família
Brassicaceae.
The only place in Europe where this
species flies is the southern half of
the Iberian Peninsula. It lays its eggs
on the flower buds of plants from the
Brassicaceae family.

© Rui Félix

© Rui Félix

© Albano Soares

Borboleta presente no Norte de África e
Península Ibérica, sempre em locais quentes.
Como todas as espécies deste grupo, as
lagartas alimentam-se de gramíneas.
This butterfly is present in North Africa and
the Iberian Peninsula, always in hot climates.
Just like in all other species in this group, the
caterpillars feed on grasses.

MELANARGIA-MEDITERRÂNICA | Spanish marbled white - Melanargia ines
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae

Espécie com vasta distribuição desde o Norte de África até à China. É
comum e está bem representada na Península Ibérica. As posturas são feitas
na face inferior de várias plantas da família Asteraceae, como os cardos.

ESVERDEADA-DE-BELÉM | Green-striped white - Euchloe belemia
Insecta / Lepidoptera / Pieridae

Widely distributed species, from North Africa to China. Common
throughout the Iberian Peninsula. It lays its eggs on the down side of
the leaves of many plants in the Asteraceae family, such as thistles.

ABELHÕES | Bumblebees
Este abelhão tem uma banda laranja logo a seguir à cabeça e o final
do abdómen branco. É o maior abelhão da Europa.

ABELHÃO-LARANJA | Common carder bee - Bombus pascuorum
Insecta / Hymenoptera / Apidae
É característico nesta espécie o tórax cor de laranja. São insetos sociais, fazendo as
colónias em orifícios no solo, normalmente em ninhos desocupados de pequenos
mamíferos. A colónia é formada por uma única rainha responsável pela descendência,
e pelas fêmeas obreiras que são parecidas com a rainha, mas mais pequenas.

ABELHÃO | Buff-tailed bumblebee - Bombus terrestris
Insecta / Hymenoptera / Apidae
The orange thorax is characteristic of this species. These social insects nest
in holes in the ground, taking advantage of abandoned burrows from small
mammals. The colony consists of a single queen, responsible for the progeny of
the colony, and worker females, very similar to the queen, only smaller.

AUTORIA | Authorship

mais informação em / more information at:
www.tagis.pt
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This bumblebee has an orange band right after its head and the end of its
abdomen is white. It’s the largest bumblebee in Europe.

Em www.tagis.pt poderá conhecer outras Estações da Biodiversidade e mais informações sobre a EBIO da Praia da Amoreira
In www.tagis.pt you can find other Biodiversity Stations and more information about Praia da Amoreira BioStation
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DAS DUNAS AO PINHAL
From the dunes to the pinewoods
Ao longo do percurso da EBIO da Praia da Amoreira encontra 8 painéis
com informação científica sobre plantas e insetos comuns
Along the path of the Praia da Amoreira BioStation you will find 8
panels with scientific information about the common insects and plants

Praia da
Amoreira

ESTES ARBUSTOS APARECEM NAS ZONAS DE PINHAL
These shrubs grow on pine forests

ASSOCIADOS A INSETOS COMO ESTES:
Associated with insects such as these:
Macho.
Só os machos têm as antenas
em forma de pente. As larvas
vivem no solo, alimentando-se
de raízes de árvores, podendo
causar a sua morte. Os adultos
voam a partir de Março.

Espécie comum em todo o
país, associada a matos e áreas
abertas de florestas e bosques.
Common species across the
Country, usually found on shrub
land as well as open areas of
forests and woods.

PERPÉTUA-DAS-AREIAS | Helichrysum - Helichrysum italicum picardi
Eudicotiledonea / Asteraceae

ROSMANINHO-MAIOR | Lavander - Lavandula pedunculata pedunculata
Eudicotiledonea / Lamiaceae

© Rui Félix

© Albano Soares

© Patrícia Garcia Pereria

© Patrícia Garcia Pereria

Male.
Only males have comb-shaped
antennae. Larvae live underground,
feeding on tree roots, sometimes
even killing them. The adults fly
from March onwards.

European cockchafer - Melolontha papposa
Insecta / Coleoptera / Scarabaeidae

RUBI | Green hairstreak - Callophrys rubi
Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae

NO SUBCOBERTO DO PINHAL SURGEM TAMBÉM PEQUENAS HERBÁCEAS DE INVULGAR BELEZA
Aspeto geral e pormenor da flor.
Presente na região Mediterrânica, sendo
comum no território português.

Época de floração / Blooming season: 2-8

Época de floração / Blooming season: 2-4

General aspect and flower detail.
Present in the Mediterranean region, common
in Portugal.

ORQUÍDEA-BRAVA |
Monocotiledonea / Orchidaceae

© Patrícia Garcia Pereira

© Rui Félix

© Rui Félix

© Rui Félix

Época de floração / Blooming season: 2-5

- Ophrys tenthredinifera

ANSARINA-DOS-CAMPOS - Linaria spartea
Eudicotiledonea / Plantaginaceae

Leucojum trichophyllum
Eudicotiledonea / Amaryllidaceae

AUTORIA | Authorship

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

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