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AGENDA
Março
Abril

20

Equinócio da Primavera: 16h57.

21

Dia Mundial da Floresta.

22

Dia Mundial da Água.

24

Quarto Minguante. Marés mortas.

30

À 01h00, adiantar os relógios 60 minutos.

30

Lua Nova. Marés vivas.

1

Nascimento: 07h18. Ocaso: 19h54.

7

Quarto Crescente. Marés mortas.

15

Eclipse total da Lua (8h46).

15

Lua Cheia. Marés vivas.

22

Quarto Minguante. Marés mortas.

22

Dia da Terra.

22

☄

Chuva de meteoros (Líridas).

26

Dia Internacional de Conservação dos Anfíbios.

29

Lua Nova. Marés vivas.

1

Nascimento: 06h38. Ocaso: 20h21.

6

☄

Chuva de meteoros (:-Aquáridas).

Maio
Junho

7

Quarto Crescente. Marés mortas.

14

Lua Cheia. Marés vivas.

18

Dia Internacional de Conservação das Plantas.

21

Quarto Minguante. Marés mortas.

22

Dia Internacional da Biodiversidade.

28

Lua Nova. Marés vivas.

1

Nascimento: 06h14. Ocaso: 20h45.

5

Quarto Crescente. Marés mortas.

5

Dia Mundial do Ambiente.

8

Dia Mundial dos Oceanos.

13

Lua Cheia. Marés vivas.

17

Dia Mundial contra a Seca e a Desertificação.

19

Quarto Minguante. Marés mortas.

21

Solstício de Verão: 11h51.
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MORANGOS COM SABOR
Em finais da Primavera, quem quiser provar morangos bem mais saborosos e perfumados
dos que se compram nos supermercados, maiores é certo mas por vezes tão insípidos e
carregados de pesticidas, pode partir à descoberta do cada vez mais raro morangueirosilvestre (Fragaria vesca), nomeadamente nos bosques húmidos das encostas da Fóia
(Serra de Monchique). É uma planta delgada e
peluda que atinge uns 25 cm de altura e que se
reproduz sobretudo através de estolhos. As flores
são brancas e possuem cinco pétalas. Quase toda
a gente chama frutos aos morangos, mas na verdade trata-se de pseudofrutos. Rodeado pelas
antigas sépalas do cálice, o morango consiste na
base dilatada, carnosa e suculenta da flor, na
superfície da qual surgem numerosos grãozinhos
escuros que, esses sim, são os verdadeiros frutos
e encerram no seu interior uma única semente. Embora o morangueiro-silvestre seja também ocasionalmente cultivado, é o seu parente híbrido (Fragaria ananassa), originado em
França no séc. XVIII, a partir do cruzamento entre duas espécies americanas (F. chiloensis e F. virginiana), que surge maioritariamente em estufas e mercados.

ZORRO DORMINHOCO

PEIXE GOLIAS

No fundo da sua toca e protegido
do frio pela longa cauda fofa terminada em penacho, o leirão ou ratoda-serra (Eliomys quercinus) acaba de acordar do seu sono invernal. Em Novembro, estava gordinho e tinha conseguido armazenar
algumas provisões para os dias
mais amenos. Mas agora, está
magro e esfomeado. Por isso parte
desde já à procura de grãos, frutos
silvestres, ervas, rebentos e folhas
jovens. Pouco a pouco, começa a
sair de noite por cima das árvores
e valados ou entre os matos, em
busca de insectos, caracóis,
minhocas, larvas e crias de aves
ou de outros ratos. Restabelecido,
em breve entrará no primeiro
período de acasalamento primaveril, antes da pausa estival em que
resolve voltar a dormir para fugir
aos calores do Verão.

O tubarão-frade (Cetorhinus maximus) é o segundo
maior peixe do mundo, logo a seguir ao tubarãobaleia, podendo atingir 5 toneladas de peso e uns
12 metros de comprimento. Grande migrador, este

tubarão é um pacífico predador de plâncton e
pequenos peixes, mergulhando desde a superfície
até muitas centenas de metros de profundidade e
nadando geralmente em grupos. A sua aparição
junto à costa em busca de alimento, frequente por
estes dias, constitui sempre notícia e causa alguma
infundada inquietação. As enormes fendas branquiais, que praticamente rodeiam toda a cabeça do
animal, abrem-se no interior da gigantesca boca, aí
servindo de filtro alimentar. Peixe ovovivíparo, com
longa gestação (até 3 anos), baixa fecundidade
(apenas 6 crias) e crescimento lento, foi perseguido
durante séculos, estando hoje protegido pelas leis
internacionais. Os pescadores procuravam, sobretudo, o óleo extraído do fígado do animal e, mais
recentemente, as suas barbatanas.

CÁLICES DE DUENDES
Nos lugares húmidos das florestas de montanha, nomeadamente sob castanheiros ou sobreiros, surgem agora muitas pezizas
como é o caso da peziza-pálida (Tarzetta catinus), um pequeno cogumelo ascomicete de cor creme, com 1 a 4 cms de diâmetro,
em forma de cálice globoso com margem denteada ou lobulada e pé curto enterrado na terra. Embora de sabor não desagradável,
carece de interesse culinário devido ao seu pequeno tamanho.
madressilva
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EFÉMERAS MOSCAS DE MAIO
Os Efemerópteros são uma das ordens mais conhecidas de insectos aquáticos, pela frequente utilização como isco de pesca e devido à sua importância
como indicadores da qualidade da água. São também tema recorrente na prosa e na poesia de autores conhecidos, como é o caso de P. B. Shelley - “ao solposto todos os insectos efémeros se juntam para uma morte sem amanhã” - referência à vida extraordinariamente curta dos adultos. Após o seu aparecimento na Primavera (não necessariamente em Maio, como indica o nome - “mayflies” - destes animais em inglês), os machos agrupam-se em enxames numerosos, cinco a quinze metros acima do solo, aguardando pelas fêmeas. Poucos minutos ou algumas horas após a fecundação, as fêmeas depositam os ovos
deixando-os simplesmente cair sobre a água, mergulhando nesta todo o corpo ou apenas o abdómen. Machos e fêmeas morrem logo a seguir, no fim de
uma vida que dura menos de um dia, no máximo dois ou três dias. Os ovos desenvolvem-se na água, deles emergindo larvas muito pequenas e sem brânquias, que cedo vão atravessar um número considerável de mudas (por vezes 20 ou 30), durante o chamado estado de ninfa ou náiade. As ninfas, já com
brânquias externas, vivem sobretudo debaixo de pedras ou vegetação, na margem de lagoas ou em águas correntes límpidas, por vezes abrigadas em galerias em forma de U escavadas no sedimento, alimentando-se essencialmente de plantas em decomposição e algas microscópicas, embora algumas espécies sejam predadoras. A duração da fase de ninfa depende das espécies, variando entre algumas semanas a mais de três anos. A última muda da ninfa,
que ocorre já fora de água, não produz logo o animal adulto
(imago) mas, antes, uma fase intermédia (subimago) já
com asas bem desenvolvidas mas sexualmente imatura. A
muda final para animal adulto acontece em menos de 24
horas, fazendo dos efemerópteros os únicos insectos que
sofrem uma muda já após adquirirem asas funcionais.
Ocorrem na nossa região algumas dezenas de espécies,
aqui ficando uma pequena selecção destes maravilhosos e
Ephemera
Ecdyonurus
Baetis
Siphlonurus
Choroterpes
efémeros insectos.

MÃE EXTREMOSA

CANTOR TROGLODITA

A aranha-lobo-das-ribeiras (Arctosa cinerea) é uma aranha de pequeno tamanho e
longas patas peludas, aneladas de amarelo e negro. Espécie típica das praias e
leitos de cascalho temporariamente alagados de ribeiras e margens de albufeiras, aí
se esconde no fundo de um buraco coberto
com seda. Caça de dia ou de noite, perseguindo velozmente besouros, gafanhotos

De uma sebe densa ou matagal cerrado no meio de um bosque
ou no fundo de um barranco serrano, sai um canto forte e estridente, recheado de trinados agudos. Certamente, só uma ave de
bom tamanho será capaz de tais vocalizações. Esperando com
paciência e observando melhor, vem-se a descobrir com surpresa que o grande cantor afinal não passa de um minúsculo passarinho, um dos mais pequenos da nossa avifauna. A carriça
(Troglodytes troglodytes), que pesa apenas 9 gramas e possui
uma plumagem castanha e algo listada, passaria assim facilmente despercebida entre a vegetação se não fora a sua voz poderosa. Com a cauda sempre alçada, o macho procura agora atrair a
fêmea ao buraco de árvore ou muro velho que elegeu como
ninho. A senhora troglodita encarrega-se depois de mobilar a sua
pequena caverna com musgos, ervas e folhas secas que, em breve, acolherão a primeira postura da época uns 5 a 7 ovos, com 1,5 cm de comprimento - que ela incubará durante duas semanas.

SERPENTE TREPADORA
e outras aranhas de que se alimenta. Por
esta altura, as fêmeas saem pouco da sua
toca e, quando o fazem, arrastam atrás de
si uma estranha bola de seda. É o casulo,
onde a abnegada progenitora guarda os
ovos, dos quais nunca se afasta e defende
com agressividade. Após o nascimento,
são os filhos que não querem largar a mãe,
mantendo-se durante bastante tempo
agarrados ao seu corpo, mesmo quando
ela sai para caçar.

A cobra-de-escada ou cobra-riscada (Rhinechis scalaris) pode atingir perto de 2 metros de comprimento.
Habita locais secos, bem ensolarados, pedregosos ou cobertos
de mato, surgindo também em ruínas e zonas rurais. Trepa
facilmente sendo capaz de depredar ninhos de aves, mas normalmente captura pequenos mamíferos e lagartos. As presas
maiores são muitas vezes mortas previamente por constrição e
asfixia. Do acasalamento primaveril resultam 5 a 25 ovos que
são depositados sob pedras ou em buracos no solo. No Outono
nascem os jovens já com um palmo de comprimento. Trata-se
de uma espécie sem colmilhos e sem veneno, por isso inofensiva para o Homem, embora se mostre agressiva quando perturbada, emitindo silvos e tentando morder.

BATATA DOCE
Está na época de cultivar batata-doce, parente chegada da glória-da-manhã e outras trepadeiras com flores vistosas da
família das Convolvuláceas. A batateira-doce (Ipomoea batatas) nada tem a ver com a verdadeira batateira, pertencente a
uma família botânica diferente (Solanáceas), até porque, da primeira, aproveita-se a raiz e, da segunda, utilizamos o caule
subterrâneo, ambos, no entanto, muito parecidos, em forma de tubérculo. Planta originária da América do Sul e Central, a
batateira-doce foi introduzida na Europa no séc. XVI, tendo sido muito cultivada nos terrenos arenosos e abrigados do
litoral algarvio, estando hoje mais representada na região de Aljezur. A melhor maneira de começar uma plantação é
enterrar alguns tubérculos e deixar que eles brotem. Cortam-se depois as ramas quando atingem uns 10 cm de comprimento e enfiam-se na terra do cimo da leira, bem espaçadas e deixando metade a descoberto. Regadas com frequência,
as ramas rapidamente enraízam e crescem prostradas sobre o solo. No Outono, podem ser colhidas as raízes que, entretanto, se transformaram em belos tubérculos roxos, avermelhados ou esbranquiçados, consoante a variedade.
Bibliografia: Rivera-Nunez, D. & Obón-Castro, C. (1991) “La Guia de INCAFO de las Plantas Útiles y Venenosas de la Peninsula Ibérica y Baleares” INCAFO; Walker, T.I. (2005) “The diversity of
sharks, rays and chimaeras” NHT-MESA; Nentwig, W. et al. (2011) “Araneae - Spiders of Europe“ (www.araneae.unibe.ch); Crespo, E.G. e Sampaio, L. (1994) “As Serpentes de Portugal” ICN;
Mabberley, D.J. & Placito, P.J. (1993) “Algarve Plants and Landscape” Oxford Univ. Press. Wikipedia. Ilustrações: Morangueiro-silvestre - Ivar Leidus (Creative Commons). Tubarão-frade - Greg
Skomal (NOAA Fisheries Service). Leirão - J. C. Tramasure (Creative Commons). Peziza-pálida - Bruno Lutz (Wikimedia Commons). Ephemera - Henk Soepenberg (Creative Commons). Ecdyonurus http://flyfisherman-bg.com. Baetis - www.invertebradosdehuesca.com. Siphlonurus - Hectonichus (Creative Commons). Choroterpes - Edith Konik (www.insecte.org/forum). Ninfas - Eaton, A.E. (1888) “A
Revisional Monograph of Recent Ephemeridae or Mayflies” Trans. Linn. Soc. London, 3: 1-352. Ninfa de Ephemera - Degrange, C. (1955) “Étude morphologique de la nymphe et de l’imago d’Ephemera
glaucops” Trav. Lab. Hydrob. Pisc. Grenoble, 47: 19-33. Aranha-lobo - Fritz Geller-Grimm (Wikimedia Commons). Carriça - Andreas Trepte (www.photo-natur.de). Cobra-de-escada - Pascal Dubois
(http://cote-nature.net). Textos e ilustrações restantes: Almargem.
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