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MONCHIQUE

BOLETOS
Freixiais e amiais, 4 Gaivota-de-Audouin, 8
Vombate-de-Queensland, 12
Almanaque, 2 Observatório, 9 Biosfera, 10

lmanaque
da Natureza
AGENDA
Setembro
Outubro

23

Equinócio de Outono: 10h51.

26

Lua Cheia. Marés
vivas.

1

Nascimento: 7h27.
Ocaso: 19h16.

1

Dia Nacional da
Água.

3

Quarto Minguante.
Marés mortas.

4

Dia Internacional dos
Direitos do Animal.

10

Dia Internacional
para a Redução das
Catástrofes Naturais.

11

Lua Nova. Marés
vivas.

19

Quarto Crescente.
Marés mortas.

26

Lua Cheia. Marés
vivas.

28

Às 2h00, atrasar os
relógios 60 mn.

1

Nascimento: 6h55.
Ocaso: 17h35.

1

Quarto Minguante.
Marés mortas.

Novembro

9

Lua Nova. Marés
vivas.

16

Dia Nacional do
Mar.

17

Quarto Crescente.
Marés mortas.

18

☄

Chuva de meteoros
(Leónidas).

Dezembro

23

Dia da Floresta
Autóctone.

24

Lua Cheia. Marés
vivas.

1

Nascimento: 7h26.
Ocaso: 17h15.

1

Quarto Minguante.
Marés mortas.

9

Lua Nova. Marés
vivas.

11

Dia Internacional das
Montanhas.

14

☄

Chuva de meteoros
(Gemínidas).

17

Quarto Crescente.
Marés mortas.

22

Solstício de Inverno:
6h08.
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OUTONO

ARLEQUIM DOS BOSQUES

CANTOS GUERREIROS

Qual é o arbusto mais alegre das nossas
matas ? Talvez seja o medronheiro (Arbutus
unedo), um verdadeiro arlequim vegetal, de
corpo verde bem
lustroso, por
estas épocas
engrinaldado
com guizos cor
de marfim e
pompons escarlates. Maravilhosa obra prima da
natureza que faz
questão de coincidir as pequenas flores acabadas de formar com os frutos
que levaram um ano a amadurecer. Mas cuidado com tanta animação ! A voz do povo recomenda que não se deve comer mais do que 7
medronhos, sobretudo se estiverem já bem
maduros, sob risco de embriaguez. Circunstância já não tão incerta caso se abuse da aguardente de medronho, potente e perfumado elixir
alcoólico típico do Algarve. O melhor é mesmo
ficar pela degustação de algumas das garridas
bagas ou pelos deliciosos doces e compotas
que felizmente ainda há quem confeccione a
partir delas.

O final do Verão é uma época agitada para a pequena população
de pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) que reside na Serra
Algarvia. Começam então a chegar pássaros vindos do norte,
sobretudo fêmeas, que aqui encontram alimento e refúgio mais
seguro (v. pág. 9). A igualdade entre os sexos é uma das características mais marcantes desta bela ave. Machos e fêmeas
ostentam ambos uma viva coloração alaranjada no peito e na
face, contrastando com os tons acinzentados do resto do corpo.
Residentes e imigrantes, machos e fêmeas também sem distinção, preocupam-se agora em conquistar ou defender um território
onde reinarão solitários, até ao
regresso ao norte das aves migradoras ou ao início da época de
acasalamento das aves residentes
ainda em pleno Inverno. Apesar do
seu aspecto frágil, esta ave luta
ferozmente contra qualquer congénere que tente penetrar no seu
território, perseguindo-o com fortes
bicadas. No entanto, antes de
chegar a vias de facto, cada pisco,
macho ou fêmea, afirma a sua
territorialidade através do canto.
Habitualmente emitido do alto de
um arbusto ou ramo de árvore saliente, desde o amanhecer até
às primeiras sombras da noite, o canto do pisco-de-peito-ruivo é
um dos mais melodiosos que existem e, no Outono, um dos
poucos que se podem ouvir nos nossos campos e serras.

PATAS E MAIS PATAS

DESCER À TERRA

Após a chegada dos dias frios, muitas espécies de opiliões procuram refúgio em caves e grutas, por vezes em
grupos de centenas de indivíduos apinhados no tecto ou
nas paredes, mais parecendo massas de raízes finas
agitadas por alguma brisa. Tal é o caso do opilião-dosceleiros (Cosmobunus granarius), de corpo minúsculo
quando comparado com as longas patas articuladas que
podem fazer confundi-lo com um vulgar aranhiço. Na
verdade, os opiliões são aparentados
com as aranhas, ambos possuindo 4
pares de patas. Mas não são verdadeiras aranhas pois o seu corpo não
está, como nelas, claramente dividido
em duas partes, antes apresentando
um aspecto globoso e compacto. Os opiliões também
não possuem glândulas de veneno nem são capazes de
tecer teias. Em contrapartida, quando incomodados,
emitem um cheiro desagradável graças a substâncias
produzidas em glândulas especiais.

Descer até ao solo abandonando assim a relativa
segurança das árvores e arbustos onde vive não é
nada que o camaleão (Chamaeleo chamaeleon) ganhe
muito em fazer, sobretudo quando resolve atravessar
caminhos ou estradas onde
facilmente pode ser atropelado. Se no Verão são
sobretudo os machos que o
fazem, atarefados que
andam em defender ou
conquistar territórios, em
Outubro é a altura das
fêmeas efectuarem a postura no solo. Para tal escavam
um buraco pouco profundo
na areia mole e aí depositam 2 a 3 dezenas de ovos,
tapando-os de novo com areia. Se estes ninhos não
forem destruídos, os pequenos camaleões nascerão lá
para finais da próxima Primavera.

COGUMELOS COM TINTA
Procurando bem entre a erva húmida e rica em matéria orgânica de pastagens, jardins e terrenos baldios, não é difícil encontrar o coprino-barbudo (Coprinus comatus), estranho cogumelo
outonal com a forma de um sino branco e alongado (10 a 15 cms de altura) coberto de escamas
acastanhadas ou esbranquiçadas. A consumir apenas enquanto a carne e as lâminas, escondidas debaixo do chapéu, se mantiverem brancas e aromáticas. Muito rapidamente, as lâminas
tornam-se avermelhadas e depois negras, acabando todo o cogumelo literalmente por se liquefazer numa pasta escura que arrasta consigo os esporos. Um novo ciclo que começa, subscrito
com tinta pela geração que passou.
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GORDO QUE NEM UM TEXUGO
Para o texugo (Meles meles) esta é a época de encher a barriga e fazer jus ao dito popular mais comum em termos de gordura pessoal. Embora seja um grande aficionado por minhocas
(enquanto abundarem, faz delas o seu prato preferido), este animal é um
verdadeiro glutão capaz de se deliciar com menus tão variados como frutos,
vegetais, insectos, caracóis, crias de aves, pequenos roedores e cadáveres
de outros animais. Se o frio entretanto se tornar muito intenso e prolongado, o
texugo entra em semi-hibernação bem no fundo da intrincada rede de galerias
que escavou, juntamente com os restantes membros do seu clã, em encostas
e barreiras de terra solta de zonas florestadas, matagais e pastagens. Mas,
por vezes, o Outono termina de forma bem mais agitada com o nascimento de
1 a 5 crias, acontecimento que pode, no entanto, atrasar-se um pouco mais
até aos meses de Inverno. Tal só é possível devido ao fenómeno de implantação diferida do embrião. O acasalamento pode ocorrer em qualquer época do
ano, sendo mais frequente entre Fevereiro e Maio. A gestação dura em média
7 semanas, pelo que os partos ocorreriam normalmente na Primavera. Mas a
fêmea consegue retardar a gravidez por vários meses (3 a 10), mantendo o
embrião bloqueado num estado precoce do seu desenvolvimento (blastócito) sem se alojar no útero.

CONDELIPAS NA PRAIA

TEMPO DE QUEIRÓS

Com as praias finalmente mais sossegadas e um perigo
menor de contaminação por biotoxinas, começa agora a
melhor época para apanhar e degustar a conquilha
(Donax trunculus). Este molusco bivalve vive enterrado
na areia abaixo da zona das marés até cerca de 25
metros de profundidade. É um animal filtrador de matéria
orgânica que encontra nos sedimentos onde vive. Costuma ser apanhado por
uma draga ou arrasto
de cintura em plena
praia ou pelos barcos
da arte da ganchorra.
Curioso é o nome
que em Lagos dão a
este molusco: “condelipa”. Segundo reza a história, na
segunda metade do séc. XVIII teria residido algum tempo
na cidade o general alemão Frederic Schauman-Lippe,
que veio para Portugal a convite do Marquês de Pombal
para ajudar a reorganizar o exército. Pelos vistos, este
senhor gostava tanto de conquilhas que constantemente
pedia que lhas fossem buscar à Meia Praia. E o pessoal
que regressava dizia que o petisco era para o “conde
Lipa”, designação que, de tanto repetida, acabou por
substituir o nome comum de “coquinha”, como ainda hoje
é designada ali ao lado em Portimão.

A queiró ou queiroga (Calluna vulgaris) é uma das
primeiras plantas a florescer após a prolongada
época seca estival. Prefere os terrenos ácidos da
Serra Algarvia, aparecendo também nos pinhais
arenosos costeiros. Os ramos avermelhados suportam folhinhas escamosas e alinhadas em quatro
fieiras. Muito próxima das urzes, distingue-se destas
porque as flores, rosadas, se apresentam divididas
em duas séries de 4 brácteas (correspondendo às
sépalas e às pétalas), enquanto nas urzes as pétalas encontram-se fundidas
numa corola em forma de
campânula. Antigamente
utilizada para confeccionar
vassouras, fornece uma
lenha excelente para os
fornos de pão caseiro. O
cozimento de raminhos floridos de queiró possui propriedades antissépticas, sendo
recomendado no tratamento
das inflamações de bexiga.
Para as abelhas é uma planta preciosa pois floresce
numa época em que o alimento não abunda, propiciando a produção de um mel característico.

ANFÍBIO MAS POUCO
As primeiras chuvas outonais são um verdadeiro alívio para a salamandra-comum (Salamandra salamandra) que
passa a época seca meio adormecida nalgum local mais húmido, debaixo de troncos, raízes ou pedras. Enquanto
o frio não apertar, todas as noites as vistosas salamandras sairão dos seus refúgios subterrâneos para caçar uma
grande variedade de animais que povoam o solo da floresta: lesmas, bichos-de-conta, minhocas, aranhas, lagartas
e outros insectos. Entre um petisco e outro, em breve os machos começarão a sentir-se atraídos pelas fêmeas,
iniciando um elaborado esquema de cortejamento que culmina com a captura da fêmea pelo macho colocado
debaixo dela. Finalmente, o macho produz um espermatóforo - espécie de pirâmide gelatinosa coroada por uma
pequena massa de espermatozóides - que a fêmea será
levada a introduzir na sua própria cloaca. A partir daí a bela
dama das pintas amarelas será dona e senhora do destino
da sua prole. Começa por armazenar os espermatozóides
numa bolsa especial (espermateca) onde se mantêm activos
por muito tempo, à espera do momento oportuno para concretizar a fecundação dos óvulos, de tal maneira que os
nascimentos só vêm habitualmente a acontecer no Outono
seguinte. O desenvolvimento embrionário é interno. Na
altura apropriada, geralmente a seguir a um período prolongado de chuva, a fêmea grávida dirige-se para o charco ou
regato mais próximo, dando à luz 10 a 25 larvas já perfeitamente constituídas, incluindo as quatro patas. Para esse
efeito, mergulha apenas a parte posterior do corpo na água pouco profunda e, caso escorregue ou seja arrastada
pela corrente, pode mesmo afogar-se uma vez que não se encontra muito bem adaptada à vida aquática. Pelo
contrário, a longa cauda e as brânquias que possuem, permitem às larvas completar o seu desenvolvimento dentro
de água, ao longo de um período de 3 ou 4 meses. Na altura da metamorfose e consequente abandono da água
(para sempre no caso dos machos) as pequenas salamandras são já muito parecidas com os adultos.
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ANO DO PLANETA TERRA
A Assembleia-Geral das Nações Unidas proclamou o ano de 2008 como o
Ano Internacional do Planeta Terra. As
actividades durarão de 2007 a 2009.
O principal objectivo deste ano é
demonstrar que existem novas e
atractivas formas, através das quais
as ciências da Terra podem ajudar as
futuras gerações a enfrentar os desafios, de modo a se conseguir um mundo mais seguro e próspero.
Este objectivo será atingido através de
dois programas principais:
- um que inclui actividades educativas
muito diversificadas (consulte
www.esfs.org);
- um programa científico que se concentra nos "grandes temas" das complexas interacções dentro do sistema
Terra e da sua sustentabilidade a
longo prazo.
Com este ano pretende-se ainda:
- reduzir os riscos para a sociedade
causados por acidentes naturais e por
causas humanas;
- reduzir os problemas de saúde
aumentando os conhecimentos acerca
dos aspectos médicos das ciências da
Terra;
- descobrir novos recursos naturais e
torná-los acessíveis de uma forma
sustentável;
- procurar factores não humanos nas
alterações climáticas;
- melhorar o conhecimento acerca da
ocorrência de recursos naturais de
forma a contribuir para reduzir as
tensões políticas;
- detectar recursos de água profundos;
- melhorar a compreensão acerca da
evolução da vida;
- aumentar o interesse acerca das
ciências da Terra na sociedade em
geral;
- encorajar os jovens a estudarem as
ciências da Terra nas Universidades.
Por isso, cuide da Terra...
É a única que nos sustém!
Mais informações em:
www.yearofplanetearth.org
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Habitats Naturais da Europa

Bosques aluviais I

(freixiais e amiais)

Habitats nº 91B0, 91E0, 92B0 (Directiva 92/43/CEE / Decreto-Lei nº 140/99)
Os bosques que cobrem os terrenos de aluvião nas margens de rios e ribeiras, encontram-se em geral reduzidos
a estreitas faixas por vezes com uma única fiada de árvores, devido à intensa utilização agrícola destes solos.
Noutros locais desapareceram por completo na sequência de cortes indiscriminados da vegetação ribeirinha.
Freixiais (Habitat 91B0)
Os extensos freixiais que ocupavam outrora os aluviões
consolidados da margem dos cursos de água normalmente acima do leito de cheia, foram ao longo dos tempos desaparecendo para dar lugar a hortas e lameiros.
Hoje, com a progressiva desertificação do mundo rural,
vão-se criando condições para a recuperação destes
bosques húmidos em que o freixo (Fraxinus angustifolia)
é dominante1. Outras árvores comuns são o salgueiropreto (Salix atrocinerea)19 ou o carvalho-cerquinho
(Quercus faginea), acompanhados de um estrato arbustivo espinhoso onde pontificam roseiras (Rosa sp.)2, silvas
(Rubus sp.)3 e pilriteiros (Crataegus monogyna). Outras
espécies características são a videira-brava (Vitis vinifera sylvestris)10, a celidónia-menor (Ranunculus ficaria)4 e
o jarro (Arum italicum)5.

2

3

4

5

1

Amiais ribeirinhos (Habitat prioritário 91E0pt1)
Na margem de alguns cursos de água permanentes do
Barlavento Algarvio constituem-se verdadeiros bosques-galeria dominados pelo amieiro (Alnus glutinosa)6,
acompanhado pelo freixo (Fraxinus angustifolia), loureiro (Laurus nobilis) e salgueiro-preto (Salix atrocinerea).
No estrato arbustivo, para além de arbustos espinhosos
surgem o sanguinho-de-água (Frangula alnus)7 e o
sabugueiro-negro (Sambucus nigra)8, para além de
trepadeiras como a norça-branca (Bryonia cretica)9, a
uva-de-cão (Tamus communis) ou a videira-brava (Vitis
vinifera sylvestris). Aparecem também aqui fetos raros
no sul do país como a avenca-negra (Asplenium onopteris)11, o feto-fêmea (Athyrium filix-femina)12, o fetopente (Blechnum spicant)13, o feto-real (Osmunda regalis)14 e a fentanha (Polystichum setiferum)15.

8

7

9

6

10

Amiais mediterrânicos (Habitat 92B0)
Nalguns locais da Serra de Monchique e áreas vizinhas,
outros bosques-galeria dominados pelo amieiro (Alnus
glutinosa) que ladeiam cursos de água mais ou menos
permanente, encontram-se espacialmente associados,
numa cota imediatamente superior, a matos de adelfeira
(Rhododendron ponticum baeticum)16. Este habitat integra espécies valiosas como a bela campainha-deMonchique (Campanula primulifolia)17 ou o samouqueiro
(Myrica faya)18.

11

16

13

12

14

15

Amiais paludosos (Habitat prioritário 91E0pt3)

18

17
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20

19

Em terraços aluvionares permanentemente encharcados na margem de grandes rios e ribeiras, estendiamse outrora bosques paludosos dominados pelo amieiro
(Alnus glutinosa) ou pelo salgueiro-preto (Salix atrocinerea). Uma grande parte deste terrenos foi entretanto
ocupada por arrozais, lameiros e hortas, subsistindo
porém alguns bosques reliquiais deste tipo, nomeadamente na Ribeira de Seixe. Ocorrem também aqui
arbustos, fetos e trepadeiras semelhantes aos existentes nos restantes amiais, sendo este habitat sobretudo
caracterizado pela presença do raro feto-dos-pântanos
(Thelypteris palustris)20.
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Rede Natura 2000
Castro Marim
Loulé

Tavira
Faro

Olhão

Vila Real
Sto. António

Ria Formosa / Castro Marim (PTCON0013)

A Ria Formosa e o Sapal de Castro Marim,
as duas principais zonas húmidas do Algarve,
foram incluídas em conjunto na 1ª fase da Lista
Nacional de Sítios da Rede Natura, publicada em
1997. Ao todo são 16.489 hectares distribuídos
pelos concelhos de Loulé (8%), Faro (38,5%),
Olhão (19,5%), Tavira (13%), Vila Real de Santo
António (8%) e Castro Marim (13%), para além
de uma área marinha e estuarina com 1031
hectares.
Encontram-se aqui identificados 24 habitats protegidos (6 dos quais prioritários), na sua
maior parte relacionados
com os ecossistemas
característicos dos sapais,
estuários e dunas. Particularmente notáveis são a
longa faixa de ilhasbarreira que protegem as
zonas lagunares na Ria
Formosa e o variado conjunto de lagoas salgadas e
1
salinas exploradas desde
há séculos de forma
extensiva. Embora as
zonas húmidas ocupem
mais de metade deste
vasto território, nele
ainda se incluem extensas áreas de matos e
pinhais, zonas agrícolas
e importantes núcleos
urbanos e portuários.
2
Com excepção de uma
estreita faixa litoral entre a Manta Rota e Castro
Marim, a restante área deste Sítio possui outros
níveis específicos de protecção, estando nomeadamente integrada no Parque Natural da Ria
Formosa, na Mata Nacional das Dunas Litorais
de Vila Real de Sto. António e na Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim.
No que diz respeito à flora, deve antes de
mais referir-se a presen3
ça de três endemismos
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algarvios, o alcar-do-Algarve (Tuberaria major), a
erva-ursa (Thymus lotocephalus) e a carvalhinhado-Algarve (Teucrium algarbiense)1, as duas
primeiras estritamente protegidas, como espécies prioritárias, pela Directiva Habitats. A flora
endémica inclui ainda plantas como o tomilhocarnudo (Thymus carnosus)2, uma espécie
característica das areias litorais. Aqui ocorrem
também as únicas populações
nacionais de riela
(Riella helicophylla), uma pequena
planta hepática
4
que vive em
salinas, e de arméria-do-Sotavento (Armeria
velutina) embora, neste último caso, seja de
temer que a urbanização crescente dos poucos
locais onde a espécie ocorria, tenha já determinado a sua extinção em Portugal.
As zonas lagunares desta região constituem-se como verdadeiras maternidades, essenciais para a sobrevivência de inúmeras espécies de invertebrados e peixes, muitas das quais
possuindo elevado interesse económico, com
destaque para a amêijoa-boa (Ruditapes decussatus)3, o berbigão (Cerastoderma edule), o
lingueirão-direito (Ensis siliqua), a dourada
(Sparus aurata), o robalo (Dicentrarchus labrax),
o sargo (Diplodus sargus)4 ou o linguado (Solea
senegalensis).
O Sítio Ria Formosa / Castro Marim alberga também populações significativas de outros
animais emblemáticos
como o camaleão
(Chamaeleo chamaeleon), o cágado-decarapaça-estriada (Emys orbicularis) ou a
lontra (Lutra lutra). A
nível mundial, a Ria
Formosa é considerada como um dos
5
locais mais importantes para a sobrevivência das comunidades de
cavalos-marinhos, aqui representados sobretudo

pelo cavalo-marinho-de-focinho-longo (Hippocampus guttulatus)5.
A Ria Formosa e o Sapal de Castro Marim
desempenham ainda uma
função vital como
zonas de
nidificação,
invernada
e migração
de cente6
nas de espécies de aves, razão pela qual se encontram
igualmente protegidos como ZPEs no âmbito da
Directiva Aves. Entre a avifauna nidificante, deve
referir-se a presença de populações numerosas
de garça-branca-pequena (Egretta garzetta),
perna-longa (Himantopus himantopus), borrelhode-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus), alfaiate (Recurvirostra avosetta), camão
(Porphyrio porphyrio) e andorinha-do-mar-anã
(Sterna albifrons). Únicas em Portugal, são as
pequenas populações reprodutoras de gaivotade-Audouin (Larus audouinii) e de calhandrinhados-sapais (Calandrella rufescens)6. Durante a

7

época migratória, dezenas de milhares de aves
aquáticas (sobretudo patos e limícolas) encontram refúgio nestas zonas húmidas e muitas
delas aqui passam o Inverno, como é o caso da
tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola), do
pato-branco (Tadorna tadorna), do colhereiro
(Platalea leucorodia)7 ou do flamingo
(Phoenicopterus ruber).
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cens), em geral com vários exemplares juntos de
pés soldados entre si. É um cogumelo branco
com tons amarelo-limão e manchas rosadas,
comestível aceitável sobretudo se conservado
em azeite.

BOLETOS
Os cogumelos com poros são dos mais comuns e
procurados nas nossas florestas, mas é preciso saber
distinguir as suas inúmeras variedades.
Os cogumelos típicos, com chapéu e pé
crescendo directamente no solo das florestas e
matagais, podem apresentar a sua superfície
fértil (himénio) sob a forma de pregas, espinhas,
lâminas ou poros. Neste último caso, o cogumelo
é habitualmente identificado com um “boleto”
mas essa designação está longe de ser sempre
correcta.
Na verdade, se a grande maioria dessas
espécies pertence realmente à família das Boletáceas, outras são incluídas em famílias bem
diferentes. Trata-se assim de uma solução evolu-

tiva convergente para o mesmo problema fundamental: como proteger, multiplicar e disseminar
os esporos de uma forma o mais eficaz possível.
Nestas espécies, as hifas (filamentos multicelulares que constituem os fungos) situadas na
parte inferior do chapéu, organizam-se em tubos
mais ou menos estreitos e longos, dentro dos
quais ocorre a produção dos esporos. À superfície, o reverso do chapéu fica assim com o aspecto de uma esponja coberta de pequenos orifícios
de abertura dos tubos por onde, na maturidade,
acabarão por sair milhares de esporos.

Os cogumelos com poros que vivem no solo da floresta de modo saprofítico, isto é à custa da matéria
orgânica que aí se encontra em decomposição, distribuem-se pelos seguintes grupos taxonómicos:
Classe

Ordem

Família

Género

Thelephorales

Bankeraceae

Hymenochaetales

Hymenochaetaceae Coltricia

Polyporales

Albatrellaceae

Albatrellus

Boletaceae

Aureoboletus, Boletus, Chalciporus, Leccinum,
Tylopilus, Xerocomus

Gyroporaceae

Gyroporus

Paxillaceae

Gyrodon

Suillaceae

Suillus

Basidiomycetes
Boletales

Boletopsis

Existem muitos outros fungos com poros mas não serão aqui considerados por viverem exclusivamente
sobre troncos e madeira apodrecida ou não apresentarem o aspecto de cogumelo típico, com pé e
chapéu bem diferenciados.

Boletopsis
A única espécie aqui incluída, o poliporoalvinegro (Boletopsis leucomelaena) é um cogumelo inconfundível, devido ao contraste entre a
cor cinzentoescura (por
vezes
algo
descorada) do
pé e do chapéu com o
tom esbranquiçado dos
poros. Surge em pinhais no Outono e é razoavelmente comestível antes de amadurecer.

Coltricia
O poliporo-pirófilo (Coltricia perennis) é um cogumelo de chapéu afunilado e concentricamente
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zonado
com
faixas de tons
acastanhados.
Aparece frequentemente
em
zonas queimadas
ou restos de
fogueiras, sobretudo em pinhais. Não é comestível uma vez que possui carne delgada e coriácea.

Albatrellus
Entre a camada
de agulhas que
cobre o solo dos
pinhais, pode
crescer o poliporo-limão (Albatrellus subrubes-

Aureoboletus
Inclui-se aqui o pequeno e vistoso boletocarmesim (Aureoboletus gentilis), uma espécie típica de
sobreirais, com
chapéu rosacarne e poros
a m a r e l o dourados. É um comestível medíocre.

Boletus
Os verdadeiros boletos são cogumelos geralmente robustos, com o chapéu quase sempre
ultrapassando os 20 cms de diâmetro. Ao ser
cortada a carne,
branca ou amarelada, pode
mudar de cor
adquirindo um
tom
azulado
mais ou menos
Boletus edulis
intenso, o mesmo então sucedendo com os tubos. Entre as
espécies que nunca azulejam, o destaque vai
para o boleto-bronzeado
(Boletus aereus) e o
tortulho (Boletus edulis),
dois dos cogumelos gastronomicamente mais
apreciados e que surgem
em sobreirais, azinhais ou
estevais. Excelente Boletus regius
comestível é também o
boleto-real (Boletus regius), de bonito chapéu
vermelho-rosado e cuja carne por vezes azuleja
levemente. Outro
cogumelo bastante apreciado é o
boleto-baço
(Boletus impolitus), comum em
montados e esteBoletus impolitus
vais, facilmente
identificado pelo cheiro forte a iodo do pé, o qual
não deve ser consumido. No grupo dos boletos
que azulejam claramente, incluem-se várias
espécies algo tóxicas como o boleto-diabólico
(Boletus satanas) que prefere solos calcários de
carrascais e se
caracteriza pelo
contraste entre
o tom brancoacinzentado do
chapéu e a cor
v e r m e l h o - Boletus satanas
sangue dos
poros. Aconselha-se aliás a rejeitar como alimento qualquer boleto cuja carne azuleje ao corte e
possua poros avermelhados. Na verdade, existem outros cogumelos com tais características
igualmente suspeitos de toxicidade, como é o
caso do boleto-de-pé-vermelho (Boletus erythropus), que aparece em solos ácidos de pinhais e
sobreirais, ou o boleto-pálido (Boletus luridus),
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também associado a sobreiros. Estas duas
espécies são, no
entanto, consideradas como
bons comestíBoletus luridus
veis após fervura prolongada. Ainda assim, a ingestão de boleto-pálido quando acompanhada de álcool, pode
causar sérios problemas.

Chalciporus
Em solos secos e ácidos de azinhais, estevais ou
pinhais surge, na Primavera, o boleto-picante
(Chalciporus piperatus), um cogumelo que pode ser
usado como condimento em substituição da pimenta,
caso seja colhido e
conservado enquanto fresco.

Leccinum
Neste grupo incluem-se cogumelos cuja carne,
ao ser cortada, adquire tom escuro ou violáceo,
quase sempre passando por um estado intermédio cor de rosa. O
boleto-dosc h o u p a i s
(Leccinum duriusculum) vive sob
álamos-brancos
em parques ou
Leccinum corsicum
margem de ribeiras. O tentulho-das-estevas (Leccinum corsicum)
aparece na Primavera apenas em estevais sobre
solos ácidos. Finalmente, o tentulho-gracioso
(Leccinum lepidum) frequenta solos calcários sob
coberto de carLeccinum lepidum
valhos, azinheiras ou matos.
Todas estas
espécies constituem comestíveis muito apreciados.

Tylopilus

O boleto-amargo (Tylopilus felleus) é um cogumelo de poros
rosados que
prospera em
solos siliciosos
de sobreirais
ou pinhais.
Possui uma
carne muito
amarga e algo
tóxica por possuir vestígios de muscarina, uma
perigosa toxina.

Xerocomus

Estes cogumelos
possuem tamanho médio, com
chapéu raramente ultrapassando
12 cms de diâmetro e cutícula
seca, pubescente
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Xerocomus badius

ou aveludada. Na maior parte das espécies, a
carne amarelada azuleja ao ser cortada. O boleto-baio (Xerocomus badius) vive sob sobreiros ou
pinheiros mas, ao
contrário da generalidade dos boletos,
não estabelece
micorrizas (associações de benefício
mútuo entre o fungo
Xerocomus rubellus
e as raízes das
árvores - ver Madressilva nº 5). É um bom comestível, apesar do tom azulado da carne. As restantes espécies são geralmente pouco apreciadas,
embora sem serem tóxicas. Algumas delas são
vistosas, como é o caso do boleto-versicolor
(Xerocomus rubellus), de chapéu vermelho-vivo,
um habitante comum de sobreirais, pinhais ou
eucaliptais.

Gyroporus

O boleto-castanho (Gyroporus castaneus) surge
em solos siliciosos
ou
a renos os,
debaixo de sobreiros ou pinheiros. É
um comestível
medianamente
apreciado, de
carne com sabor a
avelãs e pé cavernoso, a rejeitar.

Gyrodon
Exclusivamente
associado a amieiros, o boleto-lívido
(Gyrodon lividus) é
um cogumelo de
tom geral casta-

nho-amarelado e cutícula viscosa, pouco apreciado como comestível.

Suillus

Aqui se incluem os chamados boletos viscosos,
com cutícula acastanhada, pegajosa e facilmente
separável da carne,
habitantes característicos dos pinhais.
Gastronomicamente
são bastante apreciados por uns e
rejeitados por outros,
Suillus bellinii
pois possuem carne
algo gelatinosa e adocicada. Devem-se retirar os
tubos e a cutícula, esta última por vezes com
reconhecidas propriedades laxantes. Algumas
espécies como o boleto-de-pé-mosqueado
(Suillus bellinii)
libertam
em
jovem gotas resinosas através dos
tubos que, ao
secar, constituem
granulações bem
Suillus luteus
visíveis sobre o
pé. O boleto-anelado (Suillus luteus) é um dos
poucos boletos provido de anel que, no entanto,
perde ao amadurecer. O boleto-dos-vaqueiros
(Suillus bovinus)
recebeu o seu
nome científico
do próprio Lineu
Suillus bovinus
(séc.
XVIII)
porque era considerado, no sudoeste de França,
um alimento apropriado apenas para os serviçais
da terra e não para os nobres.

Chave de identificação dos géneros de cogumelos boletóides
Identificar estes e outros cogumelos não é tarefa fácil, tanto mais que os cientistas nem sempre estão de acordo
com a classificação a atribuir a muitas espécies. Tal é o caso das espécies do género Xerocomus, muito próximas
das do género Boletus e que por isso são por vezes todas incluídas neste último género.
1. Carne de cor imutável ao corte.……………………………………………………………………………………………... 2
Carne que muda mais ou menos intensamente de cor ao corte.……………………………………………………..…. 9
2. Pé quebradiço, cavernoso.………………………………………………………………….…………………… Gyroporus
Pé fibroso, maciço.…………………………………………………………………………...……………………………….. 3
3. Carne castanha-ferruginosa. Chapéu claramente zonado concentricamente.……………..………………… Coltricia
Carne branca ou amarelada. Chapéu não zonado……………………………………………………………………..…. 4
4. Pé geralmente excêntrico. Poros esbranquiçados……………………………………………….…………… Albatrellus
Pé central. Poros amarelos, castanhos ou rosados………………………………………………………………….…… 5
5. Poros amarelos ou acastanhados…………………………………………………………………………………………... 6
Poros cor de rosa ou cor de canela………………………………………………………………………..….. Chalciporus
6. Cutícula do chapéu sempre muito viscosa. Espécies que vivem sobretudo em pinhais.…...……………...…. Suillus
Cutícula do chapéu seca (por vezes viscosa em tempo húmido). Espécies de ecologia variada……………...….… 7
7. Espécies de tamanho pequeno ou médio (chapéu até 15 cms de diâmetro). Pé geralmente delgado
(até 4 cms de largura), cilíndrico, mais estreito inferiormente………………………………………………………….… 8
Espécies de tamanho médio ou grande (chapéu até 40 cms de diâmetro). Pé robusto (até 12 cms de
largura), ventricoso ou bolboso……………..…………………………………………………...…..……………… Boletus
8. Cutícula mais ou menos separável, fibrilosa…………………………………………………………..….... Aureoboletus
Cutícula aderente, pubescente……………………………...…………………………………………………. Xerocomus
9. Carne avermelhando mais ou menos intensamente ao corte………………………………………………………….. 10
Carne azuleando mais ou menos intensamente ao corte…………………………………………………….………… 12
10. Carne que avermelha lentamente ao corte e não enegrece. Poros rosados. Pé reticulado……...………. Tylopilus
Carne que avermelha claramente ao corte e depois enegrece. Poros não rosados. Pé escamoso………….….. 11
11. Chapéu castanho ou avermelhado. Pé amarelo ou esbranquiçado…………………….…..……………… Leccinum
Chapéu e pé cinzento escuros……………………………………………….…………………………...…… Boletopsis
12. Espécie que vive exclusivamente sob amieiros. Cutícula viscosa…………..…………….…………………. Gyrodon
Espécies com habitat diverso. Cutícula seca (por vezes algo viscosa em tempo húmido)……………..……...…. 13
13. Espécies de tamanho pequeno ou médio (chapéu até 15 cms de diâmetro). Pé geralmente delgado
(até 4 cms de largura), cilíndrico, mais estreito inferiormente . Poros alargados na maturidade……… Xerocomus
Espécies de tamanho médio ou grande (chapéu até 40 cms de diâmetro). Pé robusto (até 15 cms de
largura), quase sempre ventricoso ou bolboso. Poros finos……………………….…………………………… Boletus
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Gaivota-de-Audouin

Gaivota
de
Audouin

Reino: Animal
Filo: Cordados
Classe: Aves
Ordem: Charadriformes
Família: Larídeos
Género: Larus
Espécie: Larus audouinii

Uma ave com figura e nome elegante
Esta ave, cujo nome é uma homenagem ao
naturalista francês do século XIX Victor Audouin,
é a gaivota mais rara do nosso país, nidificando
apenas na Ria Formosa e no sapal de Castro
Marim.
Trata-se de uma gaivota em geral bastante
eclética no que toca a zonas de reprodução mas,
em Portugal, parece preferir salinas de grande
dimensão, onde deposita os ovos em combros
isolados. Espécie colonial como as outras gaivotas, a população junta-se nas áreas de cria no
fim de Maio, já dividida em casais que defendem
o seu minúsculo território com cerca de meio
metro de distância em relação aos vizinhos do
lado. Os casais são monogâmicos e a fêmea
encarrega-se da incubação deixando ao macho a
tarefa de defender o ninho, por vezes de forma
muito agressiva, e procurar comida. O ninho é
uma simples depressão no solo onde são colocados gravetos, para dar suporte aos ovos, sendo
escondido junto a um tufo de vegetação rasteira.
Os ovos estão por isso perfeitamente camuflados
no meio envolvente, apesar do seu grande tamanho. A postura é composta por três ovos de cor
castanha muito pintalgados. O período de incubação é de 25 dias e os juvenis estão aptos a
voar em 40 dias.
Os juvenis desta gaivota são especialmente activos e procuram comida mesmo no ninho
do vizinho, o que muitas vezes lhes provoca
dissabores e bicadas dos respectivos donos. São
nidífugos, isto é, estão aptos a fugir logo após a
eclosão e a seguir os adultos para um local mais
seguro. Quando adquirem capacidade de voar,

os juvenis dispersam e seguem os adultos ao
longo da linha do litoral, migrando mais tarde
para África.
A gaivota–de–Audouin alimenta-se normalmente no mar e sobretudo à noite, capturando peixe, mas também invertebrados, pequenos
animais e mesmo matéria vegetal. Nas colónias
algarvias também se dedica à pilhagem de
ninhos de perna–longa, alfaiate, borrelho–decoleira–interrompida e outras aves que nidificam
em salinas. Tem igualmente o hábito de seguir
barcos de pesca mas com menos frequência que
as outras gaivotas. O seu comportamento alimentar caracteriza-se por um voo lento de
observação, apanhando o alimento à tona de
água, mas segundo o tipo de alimento assim
adapta o estilo de alimentação.
É uma das principais vitimas da pilhagem
de ninhos por parte de predadores ou pelo ser
humano. As principais ameaças que assolam a
suas diminutas colónias, são a predação por
parte de cães vadios, que lhes comem os ovos
ou as crias. A gaivota–de–patas–amarelas também lhe pilha os ninhos, competindo além disso
pelo mesmo espaço vital, dada a sua grande
abundância relativa. Outros factores de ameaça
são a perturbação, por vezes excessiva, provocada por trabalhos nas salinas, e o turismo de
natureza (birdwatching) quando feito sem cuidado. Estes factores todos somados fazem com
que a já escassa população nidificante no Algarve seja quase inviável, havendo anos em que
não temos o prazer de ver juvenis desta rara
gaivota.

Caracterização
Gaivota de tamanho médio, figura elegante e asas
bem projectadas para além da cauda. Adultos inconfundíveis de bico vermelho com a extremidade escura e ponta amarela. Os olhos são escuros. As patas
são escuras em todas as idades, em contraste com o
dorso de um cinzento muito claro. Com as asas
fechadas, as extremidades são negras sem nenhuns
pontos brancos. O resto do corpo e a cauda são de
cor branca. O juvenil é pardo sem a plumagem característica do adulto e com o bico acastanhado, mantendo as patas escuras e a figura elegante. Envergadura - 125-135 cms. Peso (médio) - 625 gramas.
Distribuição
Reproduz-se somente nas zonas costeiras do Mediterrâneo e também no Algarve. Fora da época de
reprodução, os adultos dispersam e começam a ser
avistados longe das colónias de reprodução logo a
partir do fim de Julho, os juvenis um mês mais tarde.
A maioria dos adultos migra no Outono ao longo da
costa africana atingindo regiões sub-equatoriais. Os
restantes residem todo o ano no local onde nidificam.
Protecção
Espécie ameaçada a nível global. Consta do Anexo I
da Directiva Aves (espécie prioritária) e do Anexo II
da Convenção de Berna. Em Portugal, apesar de só
ter duas colónias (Ria Formosa e Castro Marim) com
apenas 10 casais no total, é simplesmente considerada como espécie “vulnerável” na mais recente edição
do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, por
se crer que existem fluxos anuais significativos de
aves provenientes da população espanhola. A população em Espanha estabilizou um pouco abaixo dos
20 mil casais.
Espécies semelhantes
A gaivota–de–Audouin é muito semelhante às restantes gaivotas em todas as idades, mas difere delas
pela sua elegância e asas aparentemente mais
compridas, ultrapassando a cauda quando em repouso. A gaivota-de-patas-amarelas (Larus cachinnans),
com a qual partilha as colónias, é mais corpulenta
(envergadura de 140 a 150 cms) e um pouco mais
escura. Nos adultos algumas diferenças são bem
evidentes, nomeadamente a cor amarela do bico e
das patas e os olhos claros. A gaivota–de–asa–
escura (Larus fuscus) é semelhante em tamanho à
gaivota–de–Audouin, mas o adulto tem as costas
cinzento escuras.

Gaivota-de-patasamarelas

Gaivota-de-asaescura
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BSERVATÓRIO
Economia do tempo
Todo o tempo num dia só
É quanto basta
Para nascer
Abrir os olhos
Crescer
Sorrir
E depois
Adormecer

Quatro cenários com golfinhos
A visão cor-de-rosa que alguns querem fazer
passar acerca dos golfinhos. Será que são verdadeiramente felizes ? Ou, pelo contrário,
sonham todas as noites com peripécias
maravilhosas sem humanos por perto,
cruzando mares imensos, límpidos e livres,
cheios de belos peixes e lulas para caçar ?

Sampaul
(20.06.2007)

De vez em quando dão à costa moribundos.
Simplesmente por velhice, doentes à custa de
tanta contaminação, gravemente feridos em
aparelhos de pesca, cada vez mais
frequentemente desorientados pela poluição
sonora emitida por sonares e pelo tráfego
marítimo intenso.

Poema
dedicado ao
Alcar-do-Algarve
(Tuberaria major)

Camaleões em Lagoa

Dini Volbeda-Hoogakker
(Porches) transmitiu-nos a sua
preocupação pelo futuro de uma
pequena colónia de camaleão
(Chamaeleo chamaeleon) existente numa mancha de pinheirobravo sobre terreno arenoso,
situada na zona de Porches
Velho (Lagoa). Trata-se muito
provavelmente da população
mais ocidental desta espécie no
espaço europeu, merecendo, por
isso, ser preservada.

Todos os anos são mortos muitos milhares de
golfinhos. Só no Japão, são cerca de 20 mil.
Propositadamente. Ao abrigo da “tradição”.
Para comida, muitas vezes servida em
sofisticados restaurantes sushi. Mas muitos
outros milhares são capturados em lances de
pesca industrial, sobretudo de atum.

Alguns dos golfinhos que nós temos.
Intoxicados pela poluição do estuário do
Sado, sobrevivendo no limite das suas forças.
Perante a curiosidade momentânea dos
“eco”turistas de fim-de-semana e a indiferença
de quase todos. Até quando
vos teremos connosco ?

2007 Ano Internacional do Golfinho (www.yod2007.org)
Uma fantástica odisseia

As migrações são dos fenómenos mais extraordinários que há na natureza. O nosso leitor António Marques (Faro),
ornitólogo amador, trouxe-nos uma prova mais das incríveis capacidades de resistência que muitas aves possuem
para atravessar mares e continentes, através de longas distâncias, sempre em busca de melhores condições de
reprodução ou de alimento. Em Fevereiro de 2006, encontrou morto, atropelado numa
estrada perto de S. Brás de Alportel, um pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) com
uma anilha numa pata. Ele próprio grande entusiasta da anilhagem científica de aves,
procurou descobrir onde e quando a ave tinha sido anilhada, através do respectivo
código. Para seu espanto, veio então a saber que o pisco fora inicialmente capturado
em Junho de 2005, numa reserva natural situada a cerca de 50 kms a oeste de Moscovo (Rússia), região onde certamente havia nascido. Para fugir aos rigores do Inverno russo pôs-se depois a caminho e, em 8 meses, percorreu mais de 5 mil quilómetros, talvez um record para esta pequena espécie de ave, cujos adultos não vão além dos 15 gramas de peso.
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Zvenigorodskaya
Biostation

S. Brás de Alportel
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Notícias do lince

Tráfico de espécies selvagens

A morte de pelo menos quatro lincesibéricos (Lynx pardinus) no Parque
Nacional de Doñana, vítimas de leucemia
felina, semeou o pânico entre os responsáveis daquela área protegida andaluza,
receosos de que se trate de uma epidemia. Recorde-se que a população de linces em Doñana é de apenas umas 5 dezenas de animais, geneticamente muito
próximos e concentrados num território
relativamente pequeno. Iniciou-se de
imediato uma campanha de vacinação do
maior número possível de linces. Em
paralelo, procedeu-se à captura de gatos
assilvestrados na região, considerados a
mais provável fonte de contágio dos
linces pelo retrovirus da leucemia.
Uma notícia mais positiva surgiu entretanto com a publicação de um relatório
da Fundación CBD-Habitat que demonstra a sobrevivência de linces nos Montes
de Toledo e na Sierra del Relumbrar Cerro Vico - Rio Guadalmena, duas áreas
Rede Natura de Castilla-la-Mancha.

Durante a 14ª Conferência da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies
Selvagens), realizada em Junho na Holanda, foram analisadas cerca de meia centena de propostas de alteração à Convenção ou às espécies que constam dos seus Anexos I e II relativos, respectivamente, a espécies ameaçadas de extinção cuja comercialização
(no todo ou em partes ou produtos derivados) é proibida ou a espécies
ainda não ameaçadas mas cuja comercialização só é permitida de forma
estritamente regulamentada. Entre as decisões mais importantes conta-se
a inclusão, por proposta da União Europeia, da enguia (Anguilla anguilla) no Anexo II, sobretudo para evitar o tráfico descontrolado e ilegal de larvas (meixões), um
petisco tão apreciado em países como a Espanha ou o Japão. As 7 espécies de peixes-serra
(Pristidae) passaram também a ser protegidas pela CITES, seis das quais através do Anexo I,
considerando a drástica redução das suas populações devido à captura para oceanários, como
alimento, para uso em medicina oriental, ou simplesmente para venda do focinho como troféu
decorativo. Outra das propostas apoiada pela União Europeia e pelo WWF, que pretendia a
inclusão do tubarão-sardo (Lamna nasus) e do tubarão-galhudo (Squalus acanthias) no Anexo
II, foi rejeitada. Igualmente chumbado foi o pedido, apresentado pelo Japão e pela Islândia, de
revisão do estatuto de diversas espécies de baleias, de forma a possibilitar a sua caça comercial,
para além da caça hipocritamente designada por “científica” já praticada por aqueles dois países.

Também não se pode deixar de assinalar
a assinatura recente de um Protocolo de
Cooperação Luso-Espanhol sobre o lince-ibérico que prevê a cedência de alguns
casais de linces andaluzes para integrar o
primeiro Centro de Reprodução de Lince-ibérico em Portugal. Este Centro, cujo
concurso de adjudicação acaba de ser
lançado e onde se prevê a conclusão das
obras para finais de 2008, ficará situado
na Herdade das Santinhas (Silves) e é
uma consequência directa das exigências
da União Europeia relativamente a um
reforço das medidas compensatórias face
aos fortes impactos negativos da Barragem de Odelouca. De acordo com os
planos dos responsáveis do projecto, só
quando a população de linces em cativeiro atingir um número significativo (entre
60 a 80) se passará à fase de reintrodução
dos animais nas Serras do Algarve e
Baixo Alentejo e também na Serra da
Malcata. Paralelamente, deverão ser
desenvolvidas acções de gestão e beneficiação de habitats em todas as zonas de
ocorrência potencial de lince, incluindo a
construção de 200 cercados de coelhobravo, sua principal presa. Em Espanha,
o Programa de Conservación Ex-situ de
Lince-ibérico foi iniciado em 2004, contando actualmente com uns 35 animais e
prevendo-se as primeiras reintroduções
para 2010.
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Elefantes em guerra

Um novo colibri

O Parque Nacional Bukit Barisan Selatan ocupa cerca de 357 mil hectares nas montanhas a
sul da ilha de Sumatra (Indonésia). Aqui
vivem populações importantes de tigres, rinocerontes e elefantes. Relativamente ao elefante-de-Sumatra (Elephas maximus sumatrensis)
sobrevivem
em
Bukit Barisan uns
500 animais, cerca
de 1/6 da população total desta
subespécie endémica de Sumatra. Os
conflitos com os
habitantes locais são cada vez mais frequentes
pois as plantações de café no interior dos territórios de elefantes têm vindo a aumentar à
custa do corte de floresta tropical. Só este ano
já morreram 6 pessoas e várias aldeias tiveram
de ser evacuadas para evitar mais ataques por
parte das manadas que procuram desesperadamente alimento e espaço para viver.

Dois ornitólogos da associação The Hummingbird Conservancy, descobriram uma
nova espécie de ave, o colibri-de-gargantaazul (Eriocnemis isabellae), na Serrania del
Pinche, uma região não protegida da Cordilheira Ocidental
no sul da Colômbia, coberta de
florestas primárias
e onde já se
conheciam
14
outras espécies de
aves endémicas.
Presume-se que a
população deste
colibri deve ser
bastante reduzida,
para além de estar
em perigo a sua sobrevivência tendo em conta a perda anual de 500 hectares da floresta
dessa região à custa de novas plantações de
coca e queimadas descontroladas.

O morcego e a flor

Biodiversidade antárctica

Há já quatro anos, Nathan Muchhala, investigador da
Universidade de Miami (EUA) descobriu o morcegode-lábio-tubular (Anoura fistulata) nas florestas nubladas do Equador, tendo posteriormente concluído que
ele se alimenta exclusivamente de néctar de uma planta campanulácea (Centropogon nigricans) dotada de
uma flor muito longa e afunilada. A planta assegura assim a
sua polinização já que o pólen
fica agarrado à cabeça do morcego, sendo distribuído de flor
em flor. Planta e morcego
dependem um do outro para
sobreviverem, tendo evoluído
em conjunto. Para chegar ao
néctar, o animal possui uma
língua com cerca de 8,5 cms de
comprimento que ele consegue projectar e que retrai
para o interior da caixa torácica. Tendo em conta que o
tamanho do morcego não ultrapassa os 6 cms, estamos
em presença da língua relativamente mais comprida de
todos os mamíferos e a segunda entre os animais vertebrados, a seguir à do camaleão.

Ao contrário do que se pensava, as
profundezas abissais do Oceano Austral albergam uma surpreendente
biodiversidade. Esta é a conclusão
principal de um estudo publicado em
Maio na revista Nature que resume os
resultados de uma série de expedições do projecto ANDEEP a bordo
do navio oceanográfico alemão
Polarstern no Mar de Weddell entre
2002 e 2005. Foram descritos mais
de 700 organismos novos para a ciência, incluindo cerca de 550 espécies
de crustáceos
isópodes, 70
espécies de
crustáceos
o s t r a codo s ,
81 espécies
de vermes poliquetas e 17 espécies de
esponjas carnívoras, capturadas a
profundidades que variavam entre
774 e 6348 metros.
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O grito assustador da mariposa

Um relatório recentemente divulgado pela Oceana, uma organização
internacional de protecção dos oceanos, revelou que a União Europeia é
o segundo maior depredador de raias e tubarões do mundo, logo a seguir
ao Japão, com quase 100 mil toneladas declaradas em 2005. Espanha é
responsável por 39% deste
total, enquanto Portugal
aparece logo em 3º lugar
com 16%. As principais
espécies capturadas pelos
barcos europeus são a tintureira (Prionace glauca),
o anequim (Isurus oxyrinchus), o peixe-raposo (Alopias vulpinus) e os tubarões-martelo (Sphyrna
sp.). Antes considerados como capturas acidentais das pescarias de atum
e peixe-espada, hoje estes tubarões pelágicos constituem a espécie-alvo
(cerca de 65%) da frota palangreira que conta com mais de 200 barcos,
na sua maioria espanhóis e portugueses. A principal razão para esta
mudança nos objectivos da pesca de palangre é a crescente procura de
barbatanas de tubarão para confeccionar a sopa tão apreciada na China e
nos incontáveis restaurantes chineses espalhados pelo mundo.

Jesse Barber e William Conner da Wake Forest University (North
Carolina, EUA) resolveram investigar melhor o processo de dissuasão que certas mariposas nocturnas da família dos Arctiídeos
desenvolveram no intuito de escaparem à predação por morcegos
insectívoros. Estas espécies possuem um órgão especial (tímbalo)
localizado no abdómen capaz de emitir ultra-sons perceptíveis
pelos morcegos e que podem baralhar o
seu sistema de ecolocação ultrassónico ou
simplesmente funcionar como aviso já que
se trata de espécies algo tóxicas. Aqueles
investigadores repararam com alguma
surpresa que uma espécie não tóxica, a
escama-das-asclépias (Euchaetes egle) era
também sistematicamente evitada pelos
morcegos. Ao analisarem o seu registo
acústico concluíram que ele se assemelhava ao das espécies tóxicas. Trata-se do
primeiro caso conhecido de mimetismo acústico em que uma
espécie inofensiva evoluiu até imitar o som de uma espécie perigosa, de forma a escapar aos seus predadores.

Os corais desaparecem a olhos vistos

Boas e más notícias de África

Ao compilarem os dados contidos em seis mil estudos sobre corais dos
oceanos Índico e Pacífico efectuados ao longo de mais de três décadas,
John Bruno e Elizabeth Selig do Chapel Hill’s College of Arts and
Sciences (North Carolina, EUA) calcularam que a cobertura do substrato
rochoso por estes invertebrados coloniais se tem vindo a reduzir de 1%
ao ano. Por seu lado, no Mar das Caraíbas a situação ainda é pior, pois aí
os corais desaparecem com uma velocidade de 1,5% ao ano. A gravidade
desta situação pode ser mais
facilmente entendida se constatarmos que a floresta amazónica se tem reduzido a um ritmo
de “apenas” 0,4% anuais. O
principal responsável desta
hecatombe é mesmo o aquecimento global que provoca um
abrandamento na taxa de crescimento dos pólipos coralinos e
destrói as zooxantelas, algas
microscópicas fotossintéticas
que neles vivem como organismos simbióticos. Para Andrew Baker, da
Columbia University (New York), uma das soluções para o problema
poderia passar pela obtenção de variedades de algas mais resistentes ao
calor e sua inoculação nos recifes de coral mais afectados.

O ano passado foi o mais negro para a população de elefanteafricano (Loxodonta africana) desde que entrou em acção a moratória para o comércio de
marfim em 1989. Num
estudo publicado em Fevereiro, Samuel Wasser
(University of Washington) calcula em 23 mil o
número aproximado de
elefantes abatidos ilegalmente em África em 20052006. O aumento do preço
do marfim explica esta catástrofe pois, em apenas 3 anos, subiu
de 200 para 750 dólares por quilo. Também de África chegam, no
entanto, outros sinais bem mais positivos no que respeita a conservação da natureza. É o caso do primeiro santuário de abutres
do continente africano, uma área com 450 mil hectares recentemente delimitada no Maciço de Fouta Djalon, a norte da GuinéConakry. Este mesmo país, conjuntamente com a Guiné-Bissau,
Cabo Verde, Gambia, Senegal e Mauritânia, está na base da criação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas da África Ocidental,
que vai possibilitar uma conservação mais eficaz e uma exploração mais sustentada dos recursos marinhos aí existentes.
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Vombate
de
Queensland
O marsupial mais ameaçado do mundo
Tal como acontece com o panda-gigante
ou com o koala, o ar rechonchudo e os hábitos
pacíficos do vombate-de-Queensland chegariam
para fazer dele uma outra estrela no panorama
da conservação da natureza mundial. Se tal não
acontece é principalmente por três razões: este
animal não se dá bem em cativeiro, os derradeiros sobreviventes selvagens vivem refugiados
numa área de um parque nacional australiano
interdita aos visitantes e possui, além disso, dois
parentes muito próximos e bem mais conhecidos
que recolhem a maior parte das atenções e do
carinho do público.

No entanto, o vombate-de-Queensland é
um dos animais mais raros do planeta, ostentando ainda o título de maior mamífero herbívoro de
hábitos escavadores do mundo. Quando no final
dos anos 60 começou a ser melhor estudada, a
única população existente na zona de Epping
Forest (Queensland Central) pouco ultrapassava
já as duas dezenas de animais que, face à competição com coelhos e gado doméstico, tinham
muita dificuldade em encontrar erva fresca, o seu
alimento exclusivo. Para piorar as coisas, como
os vombates vivem em galerias subterrâneas
que escavam em solo arenoso, estes escassos
animais estavam limitados às pastagens semiáridas das margens de ribeiras temporárias, com
cobertura dispersa de acácias e eucaliptos, não
podendo colonizar outras áreas da região com
solos mais compactos. A criação de um Parque
Nacional em 1971 permitiu uma recuperação

lenta da população, sobretudo devido à exclusão
dos rebanhos da área protegida. A predação por
dingos constituiu uma ameaça suplementar,
tendo 10% da população sido morta por estes
carnívoros só durante o Inverno de 2001. Foi
então construída uma cerca com 20 kms de
extensão, preservando um território com 300
hectares onde actualmente se concentram os 115
vombates sobreviventes.
Estes marsupiais têm hábitos nocturnos,
passando o dia escondidos em galerias subterrâneas individuais agrupadas em pequenos
núcleos. Normalmente solitários, alguns animais,
sobretudo fêmeas, podem partilhar sistemas mais
complexos de túneis com várias entradas. Este
comportamento permite-lhes suportar as duras
condições climatéricas em que vivem, com
verões quentes e prolongados períodos de seca.
A humidade e a temperatura das galerias é mantida mais ou menos constante ao longo de todo o
ano, para além de que estes animais pouca água
bebem (cerca de 5 vezes menos que uma ovelha). Normalmente só ao anoitecer saem para
pastar, mas de Inverno podem ser avistados a
alimentar-se e a apanhar sol durante o dia. A
digestão é muito lenta (cerca de 3 dias) de forma
a maximizar a decomposição das fibras vegetais,
razão porque passam relativamente menos tempo a pastar do que qualquer outro herbívoro do
seu tamanho.

O comportamento reprodutor dos vombates é pouco conhecido, presumindo-se que exista algum tipo de competição territorial entre
machos, tendo em conta as marcas de urina e
fezes que são encontradas à entrada das galerias. A única cria nasce após uma gestação de
21 dias, normalmente na época quente e chuvosa (Novembro-Abril) mas permanece no interior
da bolsa maternal entre 6 a 9 meses. Com um
ano de idade os jovens tornam-se independentes, atingindo a maturidade sexual aos 3 anos.
Os vombates podem viver pelo menos até aos
20 anos de idade.

Vombate-de-Queensland
Reino: Animais
Filo: Cordados
Classe: Mamíferos
Ordem: Diprotodontes
Família: Vombatídeos
Género: Lasiorhinus
Espécie: Lasiorhinus krefftii

Caracterização
Marsupial de corpo maciço, provido de patas curtas.
O focinho é truncado e pouco saliente, com as
narinas cobertas de pelos. As orelhas são pontiagudas. O pelo é curto de tom cinzento-prateado. As
patas anteriores são particularmente fortes, bem
adaptadas a escavar, com pés largos equipados de
garras poderosas. A entrada da bolsa marsupial está
virada para trás de forma a evitar a entrada de terra
quando o animal escava. Comprimento: cerca de 1
metro. Peso máximo: 40 kg.
Distribuição
Desde o início da colonização europeia da Austrália,
esta espécie foi apenas referenciada em 3 áreas
isoladas e situadas em duas províncias do leste
australiano. No entanto, desde há mais de um século que a única população sobrevivente se localiza
em Epping Forest, no centro da província do
Queensland. A partir de 1971 a área foi transformada num Parque Nacional com 3.160 hectares, mas
somente uns 500 hectares possuem as condições
adequadas para a espécie.
Protecção
Espécie considerada como “gravemente em perigo
de extinção” pelo último relatório da IUCN (2006). A
principal ameaça actual tem a ver com a fraca variabilidade genética da única população existente e o
perigo de esta desaparecer devido a um fenómeno
natural (fogo, seca prolongada, epidemia).
Espécies semelhantes
Existem hoje na Austrália outras duas espécies de
vombates. O vombate-meridional (Lasiorhinus
latifrons), muito semelhante ao vombate-deQueensland, é a espécie mais pequena e melhor
adaptada a ambientes áridos, ocorrendo em várias
populações isoladas do sul do continente australiano. O vombate-comum (Vombatus ursinus) possui
tamanho intermédio relativamente às outras duas
espécies e estende a sua área de distribuição desde
o sul da província do Queensland até à Tasmânia.
Prefere zonas mais florestadas, montanhosas e
húmidas que os seus parentes. Tem pelo castanho e
orelhas arredondadas.
Vombate-meridional

Vombate-comum

