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AGENDA
Junho
Julho
Agosto

21

Solstício do Verão: 11h51.

27

Lua Nova. Marés vivas.

1

Nascimento: 06h15. Ocaso: 20h55.

5

Quarto Crescente. Marés mortas.

12

Lua Cheia. Marés vivas.

19

Quarto Minguante. Marés mortas.

19

Noite Europeia das Mariposas.

26

Lua Nova. Marés vivas.

28

Dia Nacional da Conservação da Natureza.

1

Nascimento: 06h37. Ocaso: 20h39.

4

Quarto Crescente. Marés mortas.

9

Dia Internacional dos Povos Indígenas da Terra.

10

Lua Cheia. Marés vivas.

12

☄

Nº 24

Verão

AZEVINHO DO MAR
De cardo tem muito pouco a não ser os espinhos robustos na margem das folhas e brácteas cinzento-azuladas e muito recortadas. Mas é por
esse nome que se dá a conhecer nos areais desertos
das praias e dunas costeiras onde, com frequência,
provoca alguns dissabores a quem se atreve a caminhar por aí fora de pés descalços. O cardo-marítimo
(Eryngium maritimum), parente chegado da cenoura,
salsa, funcho e outras ervas bem conhecidas, possui
caules ramificados, prolongados por extensos estolhos subterrâneos que ajudam a estabilizar as areias
e permitem à planta resistir aos fortes ventos litorais
e encontrar água a grandes profundidades. No fim da
Primavera ou em pleno Verão, esta umbelífera produz grossas inflorescências globosas de um belo tom
azul-esverdeado ou lilás. Destruída pelas máquinas
de limpeza de praias ou colhida para utilização em
cremes de beleza ou pelas alegadas propriedades afrodisíacas das suas raízes, esta
planta já desapareceu de muitas zonas, devendo ser cuidadosamente protegida.

COBRAS NO MENÚ

DELFINS LIVRES

Chuva de meteoros (Perseidas).

Setembro

17

Quarto Minguante. Marés mortas.

25

Lua Nova. Marés vivas.

30

Noite Europeia dos Morcegos.

1

Nascimento: 07h02. Ocaso: 20h01.

2

Quarto Crescente. Marés mortas.

9

Lua Cheia. Marés vivas.

16

Quarto Minguante. Marés mortas.

16

Dia Mundial de Preservação da Camada de Ozono.

20

Dia Mundial de Limpeza do Litoral.

23

Equinócio do Outono: 03h29.

2014

Sobre a encosta bem ensolarada da serra, uma
ave de grande porte paira lentamente, as asas
muito claras, esticadas em forma de M e agitadas
de vez em quando, mantendo a cabeça inclinada
e perscrutando o solo com os seus grandes olhos
amarelos. Pobre serpente ou lagarto que, nesse
momento, se atreva a atravessar alguma zona
descoberta, pois, rapidamente, a sombra da
águia-cobreira (Circaetus gallicus) lhe cai em
cima. Por esta época, os casais procuram garantir
a sobrevivência da sua única e preciosa cria que
ocupa um ninho relativamente pequeno, feito de
ramos e folhas, colocado no cimo de uma árvore
ou numa parede rochosa. No fim do Verão, apanham o comboio migratório em direcção às
regiões subsaarianas onde passam a época
invernosa, regressando no início da Primavera.

Agosto é a altura ideal para um
passeio de barco pela costa algarvia. Com um bocado de sorte,
poder-se-á avistar um grupo mais
ou menos numeroso de golfinhoscomuns (Delphinus delphis), espécie de corpo cinzento e branco, com
uma mancha amarelada nos flancos, e que pode atingir 2,5 metros
de comprido. Se para aí estiverem
virados, estes belos cetáceos talvez
resolvam fazer uma pausa na sua
faina em busca de peixes e lulas,
para acompanhar o barco durante
algum tempo e pedir informações
sobre a prevista exploração de
petróleo na costa algarvia, tema
que certamente os preocupa...

PEQUENO CROCODILO CASEIRO
Casas, telhados e muros velhos são o habitat predilecto da osga-moura (Tarentola
mauritanica), um lagarto geckonídeo que pode atingir 20 cm de comprimento, cauda
incluída. Muita gente tem pavor destes animais, talvez pelo seu aspecto de crocodilo
ou pelos olhos com pupila vertical semelhantes aos de uma víbora, considerando-os
venenosos e chegando mesmo ao ponto de os matar sem piedade. Trata-se de um
verdadeiro disparate pois, na verdade, as osgas são répteis pacíficos e muito úteis
que apenas pretendem aproveitar o calor do sol durante o dia, para à noite partirem
em busca das aranhas e grandes insectos de que se alimentam, com frequência mantendo-se à espreita deles junto das luzes da rua.
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UMA VIDA AGITADA ENTRE MARÉS

1

2

3

4

5
Vista interior (esquerda) e
exterior (direita) da concha
das lapas.

As lapas são habitantes característicos das zonas rochosas entre marés. A sua concha peculiar, de forma cónica, estriada e
mais ou menos achatada, distingue-as de outros moluscos gastrópodes que, em geral, apresentam conchas também univalves
mas enroladas em espiral. Estes animais respiram o oxigénio dissolvido na água através de brânquias, mas duas vezes por dia,
na maré baixa, entram num estado letárgico, reduzindo o seu metabolismo e agarrando-se fortemente à rocha por meio do pé
musculoso, o que lhes permite manter alguma água no interior da concha. As lapas são animais herbívoros que se alimentam de
algas que cobrem as superfícies rochosas, utilizando para isso a sua poderosa rádula, uma espécie de língua áspera provida de
dentes quitinosos muito duros alojada no interior da cavidade bucal. No fim de um primeiro ano de vida neutro, as lapas adoptam
o sexo masculino mas, alguns anos depois, muitos indivíduos mudam de sexo transformando-se em fêmeas. A fecundação é
externa, ocorrendo geralmente a partir de finais do Verão e aproveitando as marés altas para se efectuar a libertação de espermatozóides e óvulos. Apesar de serem um marisco bastante saboroso, as lapas são relativamente pouco consumidas, pelo trabalho que dão a apanhar e pela carne dura que necessita de alguma preparação prévia que passa, antes de mais, pela aconselhável extracção da rádula através de um corte efectuado na face ventral do animal. Fritas com manteiga e limão ou assadas no
forno com azeite, alho e salsa, são algumas das abordagens culinárias possíveis. Ocorrem no Algarve 5 espécies de lapas, de
tamanho bastante semelhante, cuja identificação exacta necessita geralmente da observação da forma dos dentes da rádula ao
microscópio, pois as características da concha e do corpo do animal (aspecto geral, coloração) são bastante variáveis. Outra
possibilidade é verificar a posição relativa que o exemplar ocupa na zona entre marés ou zona mediolitoral (ZMT), uma vez que
se verifica alguma disparidade espacial entre as várias espécies. A lapa-pontilhada (Patella rustica) , que vive na parte superior
da ZMT ou mesmo na zona imediatamente acima (supralitoral), apresenta típicas pontuações negras ao longo das estrias externas e o interior da concha surge com faixas radiais acastanhadas marginais e uma mancha clara central. A lapa-comum (Patella
vulgata) ocorre na Costa Vicentina na parte intermédia da ZMT, apresentando o interior da concha acinzentado ou amarelado
com mancha central clara. Igualmente na parte intermédia da ZMT aparece a lapa-de-pé-negro (Patella intermedia) , cuja principal característica é justamente a cor negra ou verde-escura do pé do animal, apresentando o interior da concha com bandas
radiais acastanhadas e mancha central amarela-alaranjada. Na parte inferior da ZMT mas também na zona imediatamente abaixo (infralitoral) surge a lapa-mediterrânica (Patella caerulea) com interior da concha brilhante e de tons predominantemente
azulados, com faixas radiais acastanhadas. Inversamente, a lapa-de-pé-laranja (Patella ulyssiponensis) é um habitante típico
da zona infralitoral, surgindo também na parte inferior da ZMT, apresentando o pé de cor alaranjada ou rosada e o interior da
concha branco, com tons azulados e mancha central amarelada.

PEIXE SAPO RONCADOR

VENENOS À SOLTA

Componente essencial da caldeirada algarvia, o charroco (Halobatrachus
didactylus) é um voraz predador de crustáceos, moluscos e peixes mais
pequenos que coabitam com ele no fundo de estuários ou lagunas litorais.
Não é certamente candidato a peixe mais bonito do mundo mas, nos últimos
anos, tem dado muito que falar.
Por um lado, foi adoptado como
animal de referência em estudos
toxicológicos ou fisiológicos relacionados com doenças do fígado,
pâncreas e coração. Também alvo
de particular atenção tem sido a
sua capacidade para emitir uma
grande variedade de sons ao contrair os músculos da parede da sua bexiga natatória. Entre o fim da Primavera
e o início do Verão, o macho ocupa uma cavidade entre as rochas ou nalgum
objecto submerso. Começa então a emitir uma espécie de assobio de marinheiro até que uma ou mais fêmeas aparecem e aceitam depositar no ninho
largas centenas de óvulos que imediatamente são fecundados. O macho
mantém-se de guarda à sua prole durante cerca de um mês até ao nascimento das larvas, período durante o qual continua a emitir diversos grunhidos e
coaxos, provavelmente utilizados para marcar território face a outros machos
vizinhos que procuram ocupar o ninho ou depredar os ovos.

A mariposa-mercúrio (Tyria jacobaeae) é uma borboleta de belos tons escuros e carmim que ocorre em pleno Verão nos campos abandonados, prados, várzeas e montados, voando de noite ou ao crepúsculo em volta de
malmequeres, tasneirinhas e, principalmente, da erva-de-são-tiago (Senecio
jacobaea). Em Junho, depositam os seus
ovos sob as folhas destas plantas e,
algumas semanas depois, podem aí ser
observadas as lagartas, listadas de amarelo e negro. Tais cores são um aviso
para as aves insectívoras que significa
“cuidado, não me comas !”, pois se a
planta hospedeira for a erva-de-são-tiago,
carregada de venenos que destroem o
fígado, as próprias lagartas incorporam
essas substâncias tóxicas, não sendo
afectadas por elas, o mesmo não acontecendo às aves que se atrevam a comêlas. Lá mais para o fim do Verão, as
lagartas tendem a deslocar-se para a base da planta, refugiando-se no solo
sob a forma de uma crisálida encerrada no seu casulo, de onde emergirão
as mariposas adultas antes do início do próximo Verão.

TOMATES PARA TODOS OS GOSTOS
O tomateiro (Solanum lycopersicum) é uma planta trepadeira nativa dos Andes, sendo já cultivada pelos povos précolombianos. No séc. XVI, os conquistadores espanhóis trazem-na para a Europa, onde de início despertou algumas
suspeitas, tendo em conta o seu parentesco com outras Solanáceas como a dulcamara e a erva-moira, para já não falar
da mandrágora, estramónio ou beladona. Na verdade, as suas folhas, caules e frutos imaturos contêm pequenas quantidades de alcalóides tóxicos mas o tomate maduro deles está isento. O fruto redondo, liso e vermelho, que hoje mais se
consome, é apenas uma das mais de 7 mil variedades existentes, tratando-se de um híbrido, com maior capacidade de
conservação e cultivado sobretudo em estufas. Mas as variedades ancestrais podem produzir tomates de tons amarelos,
alaranjados, verdes ou arroxeados, pequenos ou grandes, achatados ou alongados, com sabores bem distintos. O Verão
é uma boa altura para plantar tomates, de preferência variedades ancestrais de polinização aberta que, no entanto, hoje
em dia só se encontram em redes de sementes como Colher Para Semear (https://colherparasemear.wordpress.com).
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; www.faunaiberica.org; Ribeiro, P.A.
et al. (2009) “Reproductive cycles of four species of Patella on the northern and central Portuguese coast”. J. Mar. Biol. Assoc. UK., 89(6): 1215-1221; Saldanha, L. (1997) “Fauna submarina atlântica”
Publ. Europa-América; Campbell, A.C. & Nicholls, J. “Guide to the Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe” Hamlyn; Amorim, M.C.P. et al. (2008) “Acoustic communication in the Lusitanian
toadPsh, Halobatrachus didactylus: evidence for an unusual large vocal repertoire” J. Mar. Biol. Assoc. UK., 88(5): 1069-1073; Gonçalves, J. et al. (2013) “Biodiversidade do Estuário do Rio Arade Peixes e Invertebrados” CCMAR-UAlg; www.flora-on.pt. Wikipedia. Ilustrações: Cardo-marítimo - João D. Almeida (www.flora-on.pt). Águia-cobreira - Luis Jiménez Delgado (Creative Commons).
Golfinhos - www.photolib.noaa.gov. Osga - Saxifraga / Edo van Uchelen (http://www.freenatureimages.eu). Lapas 1 e 4 - H. Zell (Creative Commons). Lapas 2,3 e 5 - www.idscaro.net / Creative Commons. Charroco - Oceanógrafos's Blog (https://oceanografos.wordpress.com). Mariposa-mercúrio (adulto) - Sander van der Molen (Creative Commons); (lagarta) - Joost J. Bakker (Creative Commons).
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