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AGENDA
Setembro
Outubro
Novembro

23

Equinócio do
Outono: 03h29.

24

Lua Nova. Marés
vivas.

1

Nascimento: 07h27.
Ocaso: 19h15.

1

Dia Nacional da
Água.

1

Quarto Crescente.
Marés mortas.

4

Dia Mundial dos
Animais.

8

Lua Cheia. Marés
vivas.

15

Quarto Minguante.
Marés mortas.
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Lua Nova. Marés
vivas.

26

Às 2h00, atrasar os
relógios 60 mn.
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Quarto Crescente.
Marés mortas.

1

Nascimento: 06h56.
Ocaso: 17h35.

6

Lua Cheia. Marés
vivas.

14

Quarto Minguante.
Marés mortas.
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Dia Nacional do
Mar.
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☄

Dezembro

Lua Nova. Marés
vivas.

23

Dia da Floresta
Autóctone.
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Quarto Crescente.
Marés mortas.

1

Nascimento: 07h26.
Ocaso: 17h15.

6

Lua Cheia. Marés
vivas.

11

Dia Internacional
das Montanhas.

14

Quarto Minguante.
Marés mortas.
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☄

OUTONo 2014

SAPO DISFARÇADO DE RÃ
Se uma rã preferir refugiar-se entre a vegetação em vez de saltar para
dentro de água quando alguém caminha pela margem de uma ribeira, é
porque não se trata bem de uma rã. Na verdade, a rã-de-focinhopontiagudo (Discoglossus galganoi) está mais próxima dos saposparteiros do que das comuns rãs-verdes, embora com elas seja habitualmente confundida, apesar dos tons mais acastanhados ou oliváceos do
corpo. Tal como elas, vive junto de ribeiras, valas, charcos e lagoas,
sempre com boa cobertura de vegetação, procurando também prados e
lameiros encharcados e surgindo com frequência na imediação de águas
salobras, onde se alimenta, sobretudo durante a noite, de lesmas, caracóis, vermes, aranhas e insectos. A reprodução inicia-se com as primeiras chuvadas consistentes do Outono. As fêmeas depositam centenas de ovos no fundo da água, onde se desenvolvem depois os girinos que, quatro a seis semanas depois, completam as suas metamorfoses e vão para terra.

ASSUSTADORA, MORTÍFERA E ÚTIL

PELUCHES NA GRUTA

Tentar contar-lhe as patas não é o que uma pessoa habitualmente faz
quando avista uma centopeia (Scutigera coleoptrata) dentro de casa. O
aspecto do animal, os movimentos bruscos e a sua velocidade (mais de 60
km/h !) despertam quase sempre uma sensação de repulsa que levam a
procurar afastá-lo ou mesmo dar cabo dele. Mas como em muitas outras
situações, esse é um grande erro pois se uma centopeia aparece é porque
há comida para ela e esse sim pode ser um problema que se traduz numa
eventual proliferação de baratas, percevejos, formigas ou mosquitos, para
além de aranhas e outros artrópodes caseiros que a centopeia passa as
noites a caçar. Acresce a tudo isso o facto de a centopeia possuir glândulas de veneno paralisante e um par de curtas patas dianteiras muito modificadas e afiadas (forcípulas) prontas a injectá-lo nas suas presas, mas se
tal ocorrer com um ser humano, o resultado normalmente não passa do
susto, de um inchaço e de uma dor localizada. Originária da região mediterrânica mas hoje distribuída um pouco por todo o mundo, a centopeia na
verdade não faz jus ao nome pois o seu corpo cinzento-amarelado não
alberga mais do que 15 pares de patas muito longas, especialmente as do
par posterior que, juntamente com as antenas, dão ao animal uma envergadura até 10 cm de comprimento, três vezes maior que o corpo propriamente dito. Em geral vive em locais húmidos fora de portas mas, quando o
frio chega, procura o conforto das habitações humanas.

O morcego-de-peluche (Miniopterus
schreibersii) é um morcego de tamanho médio com pêlo curto e muito
denso. O focinho e as orelhas são
curtos e a testa bombeada. Trata-se
de uma espécie exclusivamente

Chuva de meteoros
(Leónidas).
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Chuva de meteoros
(Gemínidas).
Solstício do
Inverno: 23h03.

cavernícola e muito social, podendo
as colónias de criação albergar vários
milhares de fêmeas. Sai das grutas
ao pôr-do-sol para caçar insectos em
espaços abertos com um voo muito
rápido, semelhante ao de uma andorinha. O ciclo reprodutor é ligeiramente
diferente dos restantes morcegos. A
fecundação segue-se de imediato
após o acasalamento outonal e é num
estado precoce que o embrião interrompe o seu desenvolvimento que só
é retomado em plena Primavera, com
nascimento aprazado de uma ou
duas crias lá para Junho.

PEQUENA ALFACINHA
Após a época seca estival em que se manteve reduzido a um tubérculo subterrâneo, é altura para o renascimento do petalófilo (Petalophyllum ralfsii), uma
das poucas hepáticas protegidas pela Directiva dos Habitats. Vive sobre o solo,
em locais húmidos e sombrios do Barrocal, na margem de caminhos e ribeiras,
assumindo a forma de uma roseta de talos verdes e ondulados que não ultrapassam 1,5 cm de comprimento. Reproduz-se sobretudo vegetativamente a
partir de novos talos subterrâneos, pois a reprodução sexuada implica o alagamento das plantas masculinas e femininas de forma a permitir a deslocação
dos espermatozóides, situação que, como é óbvio, nem sempre se verifica.
madressilva
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VIAJANTES MUITO MAL RECEBIDOS
Por esta altura, e para além da tordeia que já habitualmente reside no nosso país, pelo menos outras três espécies de tordos podem ser observadas nos
nossos campos e bosques, fugindo dos frios do norte da Europa. O mais pequeno é o tordo-ruivo (Turdus iliacus) , assim chamado por ter a superfície
inferior das asas cor de fogo, caracterizando-se também pelas longas sobrancelhas brancas e pelo peito e ventre brancos com riscas irregulares castanhas.
Um pouco maior é o tordo-comum (Turdus philomelos) , com superfície inferior das asas amarela, peito e ventre brancos sarapintados de manchas castanhas. Bastante menos frequente e já do tamanho de um melro é o tordo-zornal (Turdus pilaris) , caracterizado pelo peito acastanhado, topo da cabeça e
base da cauda cinzentos. A tordeia (Turdus viscivorus) é o maior tordo da nossa fauna, um pouco maior que um melro, distinguindo-se pela superfície
inferior das asas branca, dorso uniforme castanho-acinzentado, peito e ventre brancos com grandes pintas castanho-escuras. Os tordos são omnívoros,
alimentando-se de minhocas, insectos, caracóis, sementes e bagas. As populações migradoras começam a chegar em Setembro ou Outubro, permanecendo
entre nós até Fevereiro ou Março. Mas entre Novembro e meados de Fevereiro, todas estas aves são abatidas às centenas pelos bravos caçadores do nosso país a quem deixamos aqui um conselho: larguem as espingardas e arranjem uma máquina fotográfica, pois talvez descubram que o prazer de caçar os
tordos pela imagem é bem mais excitante e saudável do que pura e simplesmente desfazê-los a chumbo.

1

2

3

4

BAGAS RUBRINEGRAS

PERIGOSAMENTE BELO E LUMINOSO

O sanguinho-de-água-mediterrânico (Frangula alnus
baetica) é uma árvore ou arbusto característico dos
bosques e matos húmidos e frescos da margem de
ribeiras e barrancos, ocorrendo de forma esporádica
em todo o sul da Península Ibérica e no Norte de
África, nomeadamente na Serra de Monchique. Distingue-se da variedade setentrional pelas folhas mais
compridas e nem sempre caducas. No Outono, surgem as suas bagas tóxicas, primeiro verdes, depois
vermelhas, finalmente negras, outrora usadas para
produzir um corante amarelo muito resistente. A sua
madeira, muita quebradiça, foi antigamente usada no
fabrico da pólvora e a casca, envelhecida, ainda hoje
é usada, em medicina tradicional, como purgante.
Muito susceptível a enxurradas e secas prolongadas,
esta planta encontra-se em risco de desaparecer pelo
que necessita de medidas activas de conservação.

O intenso aroma oleoso, agradável ou desagradável conforme a pituitária de cada um, o tamanho
considerável (por vezes mais de um palmo de diâmetro) e a cor castanha alaranjada ou avermelhada, fazem do tortulho-da-oliveira (Omphalotus olearius) um dos cogumelos outonais mais conhecidos. As lâminas pouco desenvolvidas podem fazer
confundi-lo com os apreciados cantarelos, os quais,
no entanto, não possuem verdadeiras lâminas mas
sim pregas e crescem no solo em vez de aparecer
sempre junto à raiz ou tronco de uma árvore ou
arbusto (oliveira, esteva, azinheira, sobreiro, loendro, acácia, etc.). Confusão perigosa pois trata-se
de uma espécie tóxica, provocando distúrbios psíquicos e gastrointestinais mais ou menos graves.
Por isso, mais vale deixá-lo onde está ou, eventualmente, levá-lo para casa para apreciar o espectáculo da luminescência azul-esverdeada que, na escuridão total, se desprende das suas lâminas.

UM EMBARAÇO NA EMENTA
Após a reprodução no final do Verão ou início do Outono, a chaputa (Brama brama) costuma deslocar-se para águas mais frias e profundas, sendo uma boa altura para tentar encontrar este peixe
oceânico nos mercados, onde já foi bem mais abundante e barato. Alimenta-se de pequenos peixes,
crustáceos e lulas, chegando a atingir mais de meio
metro de comprimento. É aconselhável comprá-lo
cortado em postas até para verificar se a sua carne
não está parasitada por vermes, o que acontece
com alguma frequência. Frito em filetes, em cebolada ou em caldeirada, são diferentes opções para
apreciar este peixe de carne muito branca e fina.

NOS SANTOS FAVAS PELOS CANTOS
Em Novembro é hora de plantar favas (Vicia faba), uma planta leguminosa tradicional em toda a orla mediterrânica. Para
isso basta deitar à terra as sementes colhidas no ano anterior já bem maduras e secas, separadas por um palmo e acondicionadas em regos espaçados do dobro, cobrindo-as com três dedos de terra. A fava dá-se bem em todo o tipo de solos,
mesmo os mais pobres, resistindo aos frios e às geadas, mas o ideal é dispor de alguma matéria orgânica (estrume ou, de
preferência, composto), propícia à multiplicação das bactérias fixadoras de azoto que favorecem o desenvolvimento da
planta e enriquecem o solo. Rega só se for necessário na falta de chuva, sem deixar o terreno alagado. Mais tarde, convém apoiar os caules com fios em volta de estacas, retirar algumas ervas invasoras e cortar as pontas dos ramos acima
da penúltima flor de forma a evitar a proliferação de pragas e dar mais força às vagens. Se tudo correr bem, a colheita
realiza-se em meados da Primavera.
Bibliografia: Simon, M. (2013), “Entomology Diary” (http://entomologydiary.typepad.com). Sarasa, M.C. (2001), “Especies de Interés Pesquero en el Litoral de Andalucía”,
CAP-JA. Moreno, G. et al. (1986), “La Guia de Incafo de los Hongos de la Península Iberica”, Incafo. Plantlife (2010), ”Petalwort” (www.plantlife.org.uk). Gonzalez, G.L.
(1982), “La Guia de Incafo de los Arboles y Arbustos de la Península Iberica”, Incafo. www.flora-on.pt. Ilustrações: Rã-de-focinho-pontiagudo - Janek Pfeifer (Creative Commons). Centopeia - Didier Descouens (Creative Commons). Morcego - P. Heideman (www.fieldmuseum.org). Petalófilo - Garcia, C.A. (2013), “Os musgos, as hepáticas e os
antóceros no Jardim Botânico do Museu Nacional de História Natural e da Ciência” (http://maisbotanico.blogspot.pt). Tordo-ruivo, tordo-comum - Andreas Trepte (www.photonatur.de / Creative Commons). Tordo-zornal - Martin Mecnarowski (www.photomecan.eu / Creative Commons). Tordeia - Neil Phillips (Creative Commons). Tortulho - John
Chybowski (Wikimedia). Sanguinho - Julián Fuentes Carretero (www.floravascular.com). Chaputa - Goode, G.B. (1887), "The Fisheries and Fisheries Industries of the United
States". Textos e ilustrações restantes: Almargem.
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