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TREPADEIRAS E BORBOLETAS
Vines and butterflies

Ribeira de
Quarteira

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

Erva-cavalinha | Pipe vine - Aristolochia baetica
Magnoliida / Aristolochiaceae

O adulto eclode a partir de fevereiro até junho. Este apresenta asas muito coloridas
e com padrões diversificados, que mais parecem uma máscara de carnaval.
The adult hatches from February on, until June. Its wings are quite colorful and
have diversified patterns, which resemble a carnival mask.

Vista geral das folhas, pormenor folha, flor e fruto.
Em Portugal, esta trepadeira só existe no Algarve e Baixo Alentejo. A sua
distribuição mundial está restrita ao sul da Península Ibérica e Norte de África.
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A borboleta carnaval e a aristolóquia | The spanish festoon and the pipe vine

Leaves general view, leaf detail, flower and fruit.
In Portugal, this vine exists only in Algarve and Baixo Alentejo. Its world distribution is
restricted to the south of the Iberian Peninsula and Northern Africa.

Época de floração / Blooming season: 5-10
Época de voo / Flying season: 2-6

As madressilvas servem de alimento às lagartas de uma espécie protegida por lei | Honeysuckles are food for the caterpillars of a species protected by law

Uma das trepadeiras mais características dos matos mediterrânicos,
especialmente junto a ribeiras. Repare que as flores têm um pedúnculo
(pé da flor) muito reduzido, parecendo que saem diretamente das folhas.
One of the most characteristic vines of the Mediterranean bushes, especially in
areas close to water courses. Notice that the flowers have a very short peduncle
(flower stalk), apparently rising directly from the leaves.
Época de floração / Blooming season: 5-10
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MADRESSILVA | Honeysuckle - Lonicera implexa
Eudicotiledonea /Caprifoliaceae

Aurinia | Marsh fritillary - Euphydryas aurinia
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae
Lagartas e adultos.
Esta espécie, ameaçada na Europa, e incluída no anexo II da Diretiva Habitats,
coloca os ovos em grupo. As lagartas, nas primeiras fases, vivem em conjunto
num ninho formado por seda que elas próprias produzem. Só depois de várias
mudas é que começam a dispersar para procurar o melhor local para crisalidar.

Caterpillars and adults.
This species, threatened in Europe, is included in the Annex II of the Habitats
Directive. It lays its eggs in group. In the first stages, caterpillars live together in a
nest made from silk they produce themselves. Only after several sheds of skin they
start dispersing to look for a better place to do the chrysalis.

Época de voo / Flying season: 3-6
AUTORIA | Authorship
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PLANTAS MACHO E FÊMEA?
Exemplos de espécies dióicas, ou seja, que têm flores femininas e masculinas em pés diferentes

Male and female plants?

Ribeira de
Quarteira

Examples of dioecious species, that is, that have female and male flowers in different stalks

Aroeira | Mastic tree
Pistacia lentiscus
Eudicotiledonea / Anacardiaceae
Cada folha é composta por vários folíolos (1) ovais sem que
exista um terminal, pelo que a folha acaba em forma de V (2).
Os pecíolos (3) dos folíolos são de cor avermelhada e são alados,
isto é, estão providos de “asas” (expansão longa e estreita, 4).
Leaves are compound, so they have several oval leaflets (1). There is
no terminal leaflet, thus the leaf ends in a V shape (2).
The leaflets’ petioles (3) are of a reddish color and are winged, which
means they have “wings” (long and narrow expansions, 4).
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As flores femininas (esquerda) e flores masculinas (direita) estão em arbustos diferentes.
Female flowers (left) and male flowers (right) are in different bushes.
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Só os indivíduos femininos é que dão frutos, que são bagas vermelhas comestíveis.
Only female individuals give fruits, the red edible berries.

Época de floração / Blooming season: 3-5

Alfarrobeira | Carob tree
Ceratonia siliqua
Eudicotiledonea / Fabaceae
3

As flores femininas e masculinas estão em árvores diferentes.
As flores femininas estão reduzidas ao estilete (1). As masculinas
organizam-se em “cachos” (amentilhos) e só têm estames (2). Não têm
pétalas ou sépalas, sendo que ambas apresentam apenas um grande
nectário verde no centro (3).
Female and male flowers are in different trees. Female flowers are
reduced to the style (1). Male flowers are organized in “clusters”
(amentum) and only have stamen (2). Both types of flowers don’t have
petals or sepals, but have a big green nectary in the center (3).
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Flores masculinas.
Male flowers.

© Patrícia G. Pereira

Flores femininas.
Female flowers.

2

Época de floração / Blooming season: 7-1
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As flores femininas transformam-se em vagens, que são
as alfarrobas. Destes frutos tudo pode ser aproveitado: as sementes
e a polpa da vagem. Das sementes é extraída a goma, que tem
múltiplas utilizações na indústria alimentar, farmacêutica, têxtil
e cosmética. Como tem aroma a chocolate, as sementes são também
usadas como seu substituto. A polpa, o resto da vagem, tem sido
utilizada para produzir farinha para alimentação animal, mas devido
ao seu sabor e características químicas e dietéticas, tem cada vez
mais aplicações na culinária.
Female flowers turn into pods, called carobs. We can use all the parts
of these fruits: the seeds and the pods’ pulp. Of the seeds we can
extract the gum, which has several uses in food, pharmaceutical,
textile and cosmetic industries. Due to its chocolate aroma, seeds are
used as a chocolate substitute. The pulp, the remainder of the pod,
has been used to produce flour for animal feed but, due to its flavor
and chemical and dietary characteristics, it has been increasingly used
in culinary.
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BIODIVERSIDADE DOS MATAGAIS
Brushwood diversity

Ribeira de
Quarteira
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Arbustos dominantes que não pode deixar de reconhecer | Dominant bushes that you should recognize

Tojo-do-sul | South broom - Genista hirsuta
Eudicotiledonea / Fabaceae

Carrasco | Kermes oak - Quercus coccifera
Eudicotiledonea / Fagaceae

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

Marioila | Purple phlomis - Phlomis purpurea
Eudicotiledonea / Lamiaceae

Flores e pormenor do caule e folhas.
Planta endémica da Península Ibérica, ou seja, tem a sua distribuição restrita a este local. Reconhece-se
pelos pêlos que cobrem os ramos, folhas e inflorescências, dando um aspeto aveludado à planta.
Flowers and stalk and leaves’ detail.
This plant is endemic to the Iberian Peninsula, which means its distribution is restricted to this area.
You can recognize it by the hairs that cover its branches, leaves and inflorescences, which gives a
velvety look to the plant.

O único carvalho que não tem porte arbóreo, mas sim arbustivo.
As folhas são brilhantes e não têm pelos.
This is the only oak that has the size of a bush instead of a tree.
Its leaves are shiny and don’t have hairs.

Aspeto geral e pormenor folhas.
O nome específico albidus significa branco em latim e faz referência aos
abundantes pelos esbranquiçados que cobrem os ramos, folhas e sépalas.
General look and leaves’ detail.
The name of the species, albidus, means white in latin and it is a reference
to the numerous white hairs that cover its branches, leaves and sepals.

Encontra-se em locais soalheiros e pedregosos, em diversos tipos
de substratos, mas tem preferência por solos calcários, como é o caso
deste percurso.
This plant prefers sunny and rocky places. We can find it in several
types of soil, but it prefers limestone, the one we can find in this trail.

Aprenda a identificar percevejos pretos e vermelhos | Learn to identify black and red bugs
Espécie comum em toda a Europa, preferindo locais quentes e com
muito sol. Fácil de observar nas inflorescências das umbelíferas
(família Apiaceae). Repare que, nesta espécie, a cabeça e o pronoto
(zona a seguir à cabeça) têm uma série de riscas longitudinais pretas
e vermelhas.
A common species in Europe, it prefers warm and sunny places. It
is easy to observe in the flowers of plants from the Apiaceae family.
Notice the longitudinal black and red stripes which cover its head and
pronotum (area after the head).

As espécies deste género têm 3 marcas vermelhas no pronoto
(assinalado na imagem). No percevejo-do-solo-comum são manchas
extensas, tendo a central (2) uma forma muito particular.
This group’s species have 3 red spots on the pronotum (see image).
This ground bug has large spots, with the central one (2) of a very
particular shape.

1
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Percevejo-das-riscas | Striped shield bug - Graphosoma lineatum
Insecta / Heteroptera / Pentatomidae

Percevejo-do-solo-comum | Ground bug - Spilostethus pandurus
Insecta / Hemiptera / Lygaeidae
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Percevejo-das-sementes | Ground bug - Spilostethus saxatilis
Insecta / Hemiptera / Lygaeidae
Repare nas diferenças das marcas vermelhas do pronoto, em que
a central (2) é mais um risco vermelho longitudinal.
Notice the differences in the pronotum red spots. In this bug, the
central spot (2) resembles a longitudinal red stripe.
AUTORIA | Authorship
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DIVERSIDADE DE POLINIZADORES DE AROMÁTICAS

As flores dos rosmaninhos, mentas e tomilhos são visitadas assiduamente por...

Polinator diversity in aromatic herbs

Ribeira de
Quarteira

Lavenders, mints and thymes are regularly visited by…

Mas também moscas que parecem himenópteros
But also flies posing as Hymenoptera

Abelhas | Bees

Abelha-do-mel | Honey bee - Apis mellifera
Insecta / Hymenoptera / Apidae

Este inseto pequenino parece uma abelha, mas pertence
à ordem Diptera: tem grandes olhos que ocupam quase toda
a cabeça e só tem um par de asas.
This tiny insect looks like a bee, but actually belongs to the
order Diptera: its huge eyes take up most of its head and it
has a single pair of wings.

© Eva Monteiro
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É o maior abelhão da Europa, em particular
a rainha. O nome comum deve-se ao fato
desta espécie fazer o ninho no solo.
It is the largest bumblebee in Europe,
especially the queen. Its scientific name
reflects the fact that it nests on the ground.

© Albano Soares

Originárias da Ásia, as abelhas-do-mel expandiram a sua
distribuição por toda a Europa, sendo responsáveis pela
polinização das flores silvestres ou culturas agrícolas e pela
produção de mel. Provavelmente os indivíduos que podemos
observar são obreiras que vêm de colmeias da vizinhança.
Originally from Asia, the honeybee has extended its
distribution throughout Europe, playing a major role in the
pollination of wild flowers as well as of crops, besides giving
us honey. The bees you’re most likely to see are the workers,
coming and going to the hives nearby.

Abelhão-terrestre | Large bumble bee - Bombus terrestris
Insecta / Hymenoptera / Apidae

Eristalinus taeniops
Insecta / Diptera / Syrphidae

Vespas | Wasps
Como o nome comum sugere, esta vespa
caça abelhas. Mais precisamente, são
apenas as fêmeas que predam abelhas,
enquanto estas se estão a alimentar do
néctar e pólen das flores. As vespas
paralisam as abelhas com o seu ferrão e
depois transportam-nas para o seu ninho
construído num orifício no solo.
As its name suggests, this species hunts
bees or, more precisely, the females of
this species do. The female wasp stings
and paralyzes its prey while it feeds on
the flower’s nectar. It then transports the
bee to its borrow, dug on the ground.

Estas vespas solitárias escavam o solo à
procura de larvas de besouros. As vespas
colocam os seus ovos nas larvas de besouro,
que servirão de alimento à sua descendência.
This solitary wasp digs the ground in search
of beetle larvae. Then it parasitizes the larvae
and lays its eggs in it, which, when hatched
will feed on the beetles larvae.

Estas vespas são importantes parasitóides de outros
insectos, o que significa que levam sempre à morte
do seu hospedeiro, embora não imediatamente. Para
tal, as fêmeas utilizam o seu longo ovipositor (1) para
colocar os ovos no corpo dos hospedeiros, sendo os
mais comuns larvas e pupas de coleópteros (besouros),
outros himenópteros e lepidópteros (borboletas).
A major group of parasitoid wasps. Parasitoids are parasites that
always lead to the death of their host, although not right away. In
this case the females use their long ovipositors (1) to place eggs
in the body of the hosts, usually larvae and pupae of beetles
(Coleoptera), butterflies (Lepidoptera) and other Hymenoptera.

Vespa-mata-abelhas | Bee-killer wasp - Philanthus triangulum
Insecta / Hymenoptera / Sphecidae
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Scolia hirta
Insecta / Hymenoptera / Scoliidae

Vespa-parasitóide | Parasitoid wasp
Insecta / Hymenoptera / Ichneumonidae
AUTORIA | Authorship
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NO OUTONO E INVERNO, AS BAGAS SÃO UM IMPORTANTE
ALIMENTO PARA AS AVES
In autumn and winter, berries are an inportant food source for birds

Ribeira de
Quarteira

A EBIO da Ribeira de Quarteira tem várias plantas com bagas
Ribeira de Quarteira BioStation has several plants that have berries

Mas também para insetos... | But also for insects

Percevejo | Burrowing bug - Canthophorus sp.
Insecta / Hemiptera / Cydnidae

Murta | Myrtle - Myrtus communis
Eudicotiledonea / Myrtaceae

© Patrícia Garcia Pereira

As bagas vermelho vivo surgem na mesma altura que as do azevinho,
pelo que a gilbardeira também é colhida para fazer efeitos natalícios.
Apesar de ser comum em Portugal, pelo excessos de capturas,
esta espécie foi considerada ameaçada e está protegida por lei.
Its ruby berries appear at the same time of those of the european
holly, so this plant is also used for christmas decorations. Despite
being common in Portugal, due to being excessively picked up, this
species was considered threatened and is protected by law.

© Patrícia Garcia Pereira
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A murta é um arbusto emblemático da região mediterrânica. De folhas
muito perfumadas, a essência de murta é ingrediente de quase todos
os perfumes e cosméticos. As bagas são usadas na confecção de
aperitivos, cervejas, licores, vinagres, geleias e compotas.
Myrtle is an emblematic bush from the Mediterranean region.
With very fragrant leaves, myrtle essence is an ingredient for most
perfumes and cosmetics. Its berries are used in the production of
aperitifs, beers, liqueurs, vinegars and jams.

Gilbardeira | Butcher’s-broom - Ruscus aculeatus
Monocotiledonea / Asparagaceae

Ninfa e adulto em bagas de sândalo-branco.
Podem observar-se os estados imaturos (ninfas) e os adultos na
mesma baga, dado que estes percevejos têm várias gerações por ano.
Nymph and adult in osyris berries.
Since these bugs have several generations per year, we can observe
immature stages (nymphs) and adults in the same berry.

© Patrícia Garcia Pereira

A salsaparrilha é uma trepadeira que gosta de matagais cerrados das
regiões temperadas ou subtropicais. O fruto não é comestível.
Common smilax is a vine that likes dense shrubberies in temperate or
subtropical regions. Its fruit is not edible.

Sândalo-branco | Osyris - Osyris alba
Eudicotiledonea / Santalaceae

Jasmineiro-do-monte | Wild jasmine - Jasminum fruticans
Eudicotiledonea / Oleaceae

© Rui Félix
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Esta espécie aparece junto ao canavial, nas margens da ribeira.
Apesar de vítimas dos percevejos, estas plantas são prejudiciais
às plantas que estão à sua volta, conseguindo retirar alimentos
das raízes que estiverem próximas (dizem-se semiparasitas ou
hemiparasitas, porque também fazem fotossíntese).
This species can be found close to the canebrake, in the stream’s
banks. Despite being eaten by bugs, these plants are prejudicial
to other plants around them because they can extract food from
nearby roots (they are called hemiparasitic plants, since they can also
do photosynthesis).

Flor e fruto.
É uma planta tipicamente mediterrânica, mas cultivada noutros locais como ornamental.
Flower and fruit.
It is a typical Mediterranean plant, also cultivated in other regions as ornamental.

Salsaparrilha | Common smilax - Smilax aspera
Monocotiledonea / Liliaceeae

AUTORIA | Authorship
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PLANTAS BAIXINHAS E INSETOS ESCONDIDOS
Short plants and hidden insects

Ribeira de
Quarteira

Procure junto ao solo estas espécies | Look near the ground for these species
Muito frequente ao longo dos caminhos, mas
também nos matos das encostas. Esta planta
é um geófito, ou seja, possui um tubérculo
ou rizoma enterrado.
Very common along paths, but also on the
hillsides covered by shrubs. It’s a geophyte,
meaning it grows a rhizome or tuber
underground.

Prefere locais secos e pedregosos, em substratos
básicos, como são os solos calcários da EBIO da Ribeira
de Quarteira.
Grows better in dry, rocky places with alkaline
substrates such as the limestone soil here in Ribeira
de Quarteira BioStation.

Cresce em clareiras de matos, prados e
pastagens em solos calcários, sempre em
zonas soalheiras e quentes.
Grows in woods’ clearings, in meadows or
in pastures in lime rich soils with plenty of
sunlight and warm weather.
Época de floração / Blooming season: 6-10

Época de floração / Blooming season: 9-11

Candeias | Larus - Arisarum simorrhinum
Monocotiledonea / Araceae

© Rui Félix
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Época de floração / Blooming season: 10-3

Distaff thistle - Atractylis gummifera
Eudicotiledonea / Asteraceae

Colchicum lusitanum
Monocotiledonea / Colchicaceae

Entre a vegetação veja se consegue encontrar estes insetos comuns que parecem estar à sua espera
Amid the vegetation try to spot these common insects, just waiting to be found
O louva-a-deus-comum pode também
apresentar uma coloração castanha. É
característica a mancha branca (assinalada
na imagem) nas axilas das patas anteriores.
The european mantis can also be brown coloured.
The white mark in the pits of the anterior legs
(marked in the photo) is characteristic of this species.

Louva-a-deus-comum | European mantis - Mantis religiosa
Insecta / Mantodea / Mantidae

Louva-a-deus-do-olho | Iris mantis - Iris oratoria
Insecta / Mantodea / Mantidae

© Rui Félix

Espécie presente na região Mediterrânica
e Norte de África. São característicos
desta espécie os olhos riscados. Tanto
as fêmeas como os machos passam o
inverno no estado adulto.
Species present in the Mediterranean
region and North Africa. The striped
eyes are a characteristic of the egyptian
grasshopper. Both females and males
spend the winter in the adult stage.

© Rui Félix

© Rui Félix

Ninfa.
Os adultos podem também ser verdes, como
o louva-a-deus-comum.
Nymph.
The adults can also be green, like the
european mantis.

Gafanhoto-do-Egipto | Egyptian grasshopper - Anacridium aegyptium
Insecta / Orthoptera / Acrididae
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EM ZONAS ABERTAS E COM FLORES É MAIS FÁCIL OBSERVAR,
REGISTAR E IDENTIFICAR AS BORBOLETAS COMUNS
Open, flower rich areas are ideal to observe, register and
identify common butterflies

Um exemplo de cada família da ordem Lepidoptera | An example of each family from the order Lepidoptera
Borboleta relativamente grande, com uma
mancha vermelha junto às caudas das asas
posteriores, que a tornam inconfundível.
Relatively big butterfly with a red spot near
the tails on the hindwings, making
it unmistakable.

Esta espécie tem um voo rápido, pelo
que para a fotografar temos de esperar
que se alimente, pousada nas flores.
A face superior das asas tem uma
coloração amarela-alaranjada forte.
Due to its rapid flight, you’ll have to wait for
this butterfly to stop to feed in a flower to
be able to photograph it. The upper side of
the wings has a strong orange-yellow colour.

Época de voo / Flying season:
todo o ano | all year
Envergadura / Wingspan: 60–80 mm

O contorno branco dos olhos é característico
desta espécie. Em repouso é totalmente verde,
mas quando está a voar parece uma borboleta
escura, porque a face superior das asas
é acastanhada.
The white lining on the eyes is a characteristic
of this species. It´s completely green while
in rest, but seems much darker in flight,
due to the brownish colour on the upper side
of the wings.

FAMÍLIA PAPILIONIDAE
Cauda-de-andorinha | Swallowtail - Papilio machaon

© Rui Félix

FAMÍLIA PIERIDAE
Maravilha | Clouded yellow - Colias crocea

FAMÍLIA LYCAENIDAE
Rubi | Green hairstreak - Callophrys rubi

A malhadinha gosta de sombras,
e os machos defendem o seu território
afugentando ativamente os intrusos.

One of the most common and
beautiful species of our fauna.
It is a migratory butterfly.

The speckled wood likes the shade, and the
male actively defends its territory, driving
away any intruder.

Época de voo / Flying season:
todo o ano | all year
Envergadura / Wingspan: 55–65 mm

Época de voo / Flying season:
todo o ano | all year
Envergadura / Wingspan: 38–46 mm

FAMÍLIA HESPERIIDAE
Axadrezada-do-sul | False mallow skipper
Carcharodus tripolinus
Repare que as antenas da axadrezada-do-sul estão muito
separadas na cabeça. É característico deste género a série
de marcas esbranquiçadas nas asas anteriores, que são
transparentes devido à falta de escamas.
Notice that the antennae on the false mallow skipper are placed wide
apart on its head. Also typical in this genus is the series of white
marks on the fore wings, which are actually transparent, as they lack
the scales that colour the rest of the wings.
Época de voo / Flying season: 4-9
Envergadura / Wingspan: 26–32 mm

© Albano Soares

Uma das espécies mais comuns
e mais bonitas da nossa fauna.
É uma borboleta migradora.

© Albano Soares

FAMÍLIA SATYRIDAE
Malhadinha | Speckled wood - Pararge aegeria

© Albano Soares

FAMÍLIA NYMPHALIDAE
Atalanta | Red admiral - Vanessa atalanta

Época de voo / Flying season: 3-6
Envergadura / Wingspan: 26–30 mm

© Albano Soares

© João Pulquério

Época de voo / Flying season:
todo o ano | all year
Envergadura / Wingspan: 45–55 mm
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JUNTO AO LEITO DA RIBEIRA PROCURE
By the stream bed look for…

Ribeira de
Quarteira
Os machos dos tira-olhos | The male dragonflies
Tira-olhos é o nome comum das libélulas, embora estes insetos
sejam totalmente inofensivos. Tente registar e identificar estas
duas espécies com base nas seguintes características distintivas:

“Eye removers” is the portuguese common name for dragonflies.
Despite this they’re completely harmless. Try to register and identify
these two species based on the following defining characteristics:
1
2
3
1
2
3

2

-

Olhos verdes ou azuis por cima e amarelos ou verdes por baixo
Frente azul
Tórax uniforme de cor verde
Green or blue colours on the top of the eyes and green or yellow on the bottom
Blue frons
Uniform green thorax

1 - Olhos uniformemente verdes
2 - Frente preta
3 - Tórax uniforme de cor escura
1 - Eyes are uniformly green
2 - Black frons
3 - Uniform dark thorax

1

1

2

3

©Rui Félix

© Albano Soares

3

Imperador |
Insecta / Odonata / Aeshnidae

- Anax imperator

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

A cana é uma espécie exótica e invasora
The giant cane is an exotic invasive species

Vegetação nativa | The native vegetation
Árvore ou arbusto muito útil para fixar
as margens das ribeiras.

Esta planta é muito utilizada como
ornamental em jardins e também na
berma das estradas. Atenção que é
extremamente tóxica.

Very useful tree or shrub to stabilize
the river banks.

Cana | Giant Cane - Arundo donax
Monocotiledonea / Poaceae
A expansão do canavial é uma séria ameaça
à manutenção da diversidade biológica nativa.
É aconselhável limpar as margens da ribeira
para abrir espaço que possibilite a instalação
da vegetação ribeirinha característica do Algarve,
e toda a fauna associada.

Commonly used as an ornamental plant
in gardens and roadsides. Very toxic plant,
be cautious.

© Patrícia Garcia Pereira

Tamargueira | African tamarisk - Tamarix africana
Eudicotiledonea / Tamaricaceae

© Patrícia Garcia Pereira

© Patrícia Garcia Pereira

The expansion of this cane is a serious threat for the
preservation of the native biodiversity. It is advisable
to clear it from the margins of the stream to allow
the reestablishment of the riverside vegetation typical
to the Algarve, as well as all the associated fauna.

Loendro | Oleander - Nerium oleander
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mais informação em / more information at:
www.ebio.pt

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

PROMOTORES | Promoters

