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AOS QUE ACEDEM A ESTE DOCUMENTO

Caras leitoras e leitores,
Não encontrarão aqui, seguramente, conhecimentos especiais de botânica. Como muitos
sabem (e outras e outros ficam agora a saber), a minha formação é antes no Reino Mineral.
Nesta matéria, sou um simples curioso, sem qualquer formação académica nesta matéria.
Quem pretenda informações mais fidedignas, procure obter confirmação em fontes com
credibilidade científica.
O texto e as imagens aqui publicadas (com excepção de muito poucas devidamente
assinaladas) são da minha autoria. Todo esse material pode ser utilizado livremente desde que
se indique esta fonte.

Ophrys apifera

Orchis papilionacea

Nota do autor: Esta publicação foi escrita ao abrigo do antigo acordo ortográfico.
Alfredo A. Mendes Franco
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PREFÁCIO
O objectivo principal desta publicação é o da divulgação deste nosso valor natural. Estamos
convencidos que dar a conhecer esta riqueza botânica, destas duas regiões, contribui,
positivamente, para reforçar a consciência conservacionista colectiva dos seus habitantes, o
que pode contribuir para diminuir os atentados ecológicos que, cada vez mais, se multiplicam
um pouco por todo o lado, sobre o vasto e diversificado património natural num território tão
pequeno. Todos quantos sempre tiveram vontade de se iniciarem neste passatempo, mas que
por falta de informação sempre adiaram esse propósito, têm agora a possibilidade de, logo a
partir de Janeiro e até ao final de Julho, procurar, identificar e fotografar as Orquídeas que
encontrarem. Podem, também, publicar o resultado das vossas descobertas, sem nunca serem
muito detalhados sobre o local exacto. É que continua a haver quem ache que deve levar os
pseudo-tubérculos para casa, sem se aperceber que tal corresponde a uma sentença de morte
para a planta em causa.
Esta publicação está estruturada em duas partes distintas:
Na primeira, fazem-se algumas considerações sobre as generalidades botânicas das Orquídeas,
com carácter de divulgação e que visam facilitar a aproximação a este tema pelos não
especialistas. Juntam-se só algumas fotografias para “alegrar” um pouco um texto algo longo e
aborrecido.
Na segunda parte, descritiva e fotográfica, faz-se uma breve descrição de só algumas espécies
(em casos raros faz-se menção às sub-espécies) das Orquídeas descritas e apresentam-se
fotografias da espécie em causa, privilegiando sempre, o detalhe das características florais e,
em alguns casos, dando também uma visão do conjunto da planta no seu habitat. Esta série de
publicações não pretende ser um manual científico, que lhe permita a identificação certa e
segura de todas as espécies e sub-espécies que encontrar. Isso é um trabalho para
especialistas. O seu objectivo é tão só o de lhe permitir uma simples identificação do Género e,
também, com alguma certeza, da espécie que encontrar, a partir das informações e das
fotografias das flores que se publicam. Sul de Portugal é o termo que usamos para nos
referirmos ao conjunto de duas das regiões naturais do País; a Região Alentejo e o Algarve.
Ambas, em conjunto, representam bastante mais que um terço do território continental
Português. O clima é marcadamente mediterrânico, evidenciando uma prolongada e bem
acentuada estação quente e seca. No entanto, algumas serras determinam, pela sua localização
e orientação, condições micro-climáticas particulares, algumas delas muito favoráveis ao
crescimento das Orquídeas silvestres. É o caso bem conhecido das serras de São Mamede,
Marvão, Ficalho, Monchique e do Caldeirão, entre outras menos importantes. No Algarve, o
Barrocal, com um ondulado pronunciado, encaixado entre a serra e o litoral e onde
predominam as formações calcárias, é uma região pouco explorada e onde deve ser ainda
possível encontrar algumas espécies, sub-espécies não referenciadas para a região.
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INTRODUÇÃO
Orquídeas! Esta palavra lembra flores exóticas, difíceis de cultivar, caras, que se compram nas
floristas. Mas sabia que existem Orquídeas silvestres no Alentejo e no Algarve? Até há bem
pouco tempo, só os especialistas sabiam da sua existência. Trata-se, obviamente, de flores mais
pequenas e menos vistosas do que as das floristas. Mas têm muito mais encanto e têm tanta
ou mais beleza exótica, sobretudo para quem as descobre nos passeios pelo campo. Tal como
as borboletas ocupam um lugar único no mundo dos insectos, também as Orquídeas captam
uma atenção especial dos botânicos.
As Orquídeas Europeias, são todas terrestres, contrariamente às espécies tropicais e subtropicais muito abundantes que são, em geral, epífitas (vivem sobre os troncos e materiais
lenhosos que utilizam como suporte e sobre os quais aderem as raízes. O emaranhado das
raízes absorve água da atmosfera e extrai sais minerais a partir da matéria orgânica que cai
perto dessas raízes, como por exemplo folhas caducas. De formas muito variadas, exibindo
múltiplos cromatismos, as Orquídeas silvestres Europeias são, apesar da sua grande beleza, um
dos mais desconhecidos seres da nossa flora, que passam quase totalmente despercebidos no
campo à maioria das pessoas devido às dimensões bem mais reduzidas que as suas parentes
tropicais. Para as apreciar temos que nos aproximar bem mais delas.
As formas e as configurações das suas flores, algumas surpreendentes, servem sempre
estratégias muito originais, com um único objectivo -- atrair os insectos que as polinizam.
O número de espécies distribuídas por toda a Europa é bastante menor que nos outros
Continentes e é bastante variável segundo os diversos especialistas. Por exemplo, Delforge
situa actualmente esse número por volta das 520 espécies. A discrepância entre ele e outros
também muito reputados especialistas Europeus, tem a ver com o facto de considerar algumas
sub-espécies como espécies. De qualquer modo, é possível a um entusiasta encontrar e
fotografar, mais ou menos, umas 90 espécies em Portugal e nas Ilhas dos Açores e Madeira e,
um pouco mais de 40, no Sul de Portugal. Para as restantes, este passatempo (“hobby”) dá-lhe
a justificação para uma vida cheia de viagens.

O QUE É UMA ORQUÍDEA?
As Orquídeas pertencem ao maior grupo de plantas chamadas Angiospérmicas ou plantas com
flores. Destas, existem cerca de 350 famílias. Cada uma das famílias divide-se em sub-famílias e,
estas, em grandes grupos chamados géneros. Cada Género contém uma ou mais espécies.
Nestas existem, por vezes, sub-espécies e até variedades. Recentemente, nos anos 80,
convencionou-se integrar, em muitos casos, as sub-espécies de Orquídeas, dentro de “grupos”,
elevando-as à categoria de espécies. Nestes casos desapareceram as sub-espécies. As
Orquídeas pertencem à família chamada Orquidaceae.
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Quase todos os especialistas estão de acordo que a família das Orquídeas, tem um antepassado
comum com a família dos lírios (Liliaceae), tendo-se ramificado a partir de um tronco comum,
pela especialização da estrutura da flor. A família das Orquídeas é uma das famílias botânicas
mais recentes e com maior número de espécies espalhadas pelo mundo inteiro (20 000 a 40
000). O fóssil mais antigo que pôde ser identificado sem dúvida, como sendo de uma orquídea,
foi encontrado em formações do Miocénio e tem, aproximadamente, 15 milhões de anos. Seria
pura especulação definir a partir desta informação, qual a idade da família das Orquídeas. No
entanto, essa juventude relativa é óbvia, quando se sabe que a grande maioria das famílias das
plantas com sementes hoje existentes, têm fósseis em formações de Terciário e do Cretácico,
isto é, entre 60 e 100 milhões de anos. Na Península Ibérica estão reconhecidos 25 Géneros e
umas 90 espécies, das quais, cerca de metade estão representadas no Sul de Portugal.
Mas o que é que diferencia uma Orquídea de outra planta? Todas as Orquídeas têm
características comuns, distintas das outras plantas:
a) as folhas são inteiras (não divididas) e são estreitas ou ovais. Dispõem-se alternadamente no
caule e têm nervuras paralelas ao longo de toda a folha;
b) as flores das Orquídeas têm três sépalas e três pétalas. A pétala central, chamada labelo, é
diferente das outras duas. É muitas vezes maior, tem uma cor diferente ou desenhos
característicos de cada espécie;
c) têm um ginostémio ou coluna, corpo dilatado que agrupa os órgãos masculinos e femininos
da flor. Os grãos de pólen das Orquídeas, não formam uma massa pulverulenta como na
maior parte das plantas com flores, mas estão aglomerados em duas massas pegajosas
chamadas polinídias;
d) as sementes são produzidas numa cápsula. São tão pequenas que mais parecem pó muito
fino;
e) as flores das Orquídeas estão sobre um único caule e dispõem-se em espiga, mais ou menos
densa, de formas diversas (cilíndrica, esférica, cónica);
f) os órgãos subterrâneos, igualmente variáveis, são constituídos, normalmente, quer por um
ou vários pseudo-tubérculos (divididos ou não, mais ou menos ovais ou espalmados, a que
se sobrepõem sempre as raízes) quer por rizomas, quer com raízes mais ou menos espessas.
Raramente, podem ter unicamente um conjunto de raízes ou um bolbo ou pseudo-tubérculo
com raízes na base.
A aparição relativamente recente das Orquídeas, pode estar associada a uma das suas mais
óbvias características; a sua grande variedade, expressa num muito elevado número de
espécies que, por sua vez, são também muito variáveis, o que é pouco usual noutras famílias.
As Orquídeas dão-nos uma forte impressão de que ainda estão numa fase muito activa da sua
evolução. Para complicar mais as coisas há que acrescentar a grande capacidade de hibridação
Alfredo A. Mendes Franco
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que possuem, tanto a nível inter-específico, como inter-genérico. Os híbridos possuem
características de ambos os progenitores.

AS ORQUÍDEAS EUROPEIAS
As Orquídeas Europeias são plantas herbáceas vivazes, o que quer dizer que a sua parte
subterrânea se mantém viva por vários anos, renovando-se, em princípio, anualmente, a parte
aérea. A parte subterrânea é constituída por rizomas ou pseudo-tubérculos (a designação de
orquídea deriva da palavra grega “orchis” que significa testículo. Aplicou-se a esta família de
plantas, devido à parecença que têm os pseudo-tubérculos de alguns Géneros com os
testículos dos animais). As folhas são geralmente largas, com nervuras paralelas e com
disposição fundamentalmente basal.
As flores, em número muito variável, dispõem-se na parte superior de um caule não ramificado
(existem excepções. Na Rocha da Pena fotografei uma Epipactis helelborine com um caule
ramificado). São muito características e diferenciam-se muito bem das flores das outras plantas
mono-cotilédoneas, com as quais compartem algumas características comuns.
São hermafroditas ou bi-sexuais e são zigomórficas, isto é, têm simetria bilateral, existindo um
só plano em que um corte da flor produz duas metades idênticas. As flores são diclamídeas
pois o perianto é constituído por dois verticilos (diclamídea é uma flor que tem 2 envoltórios
(verticilos florais), ou seja, cálice e corola) que apresentam três elementos cada um. O verticilo
externo é formado por três sépalas que, geralmente, são petaloides. Das três pétalas que
formam o verticilo interno, as duas laterais, em posição superior, são, muitas vezes, idênticas às
sépalas. Daí, que nestes casos, aos cinco elementos se possa chamar tépalas. Podem até
aparecer unidas, formando uma espécie de chapéu.
A outra pétala que falta e que se chama labelo, como já vimos antes, adquire um
desenvolvimento muito particular e peculiar, adoptando as mais variadas e, por vezes,
espectaculares formas e aspectos. O labelo pode ser inteiro, mas, com frequência, está dividido
em lóbulos.
Em alguns Géneros (Ophrys) aparece
adornado de calosidades e pêlos de
várias cores, com o que consegue uma
semelhança incrível com os corpos de
aranhas, abelhas, besouros, vespas
etc. O labelo de Orquídeas de alguns
géneros, prolonga-se na base, por uma
invaginação tubular - o “esporão”- que
armazena néctar e que varia de forma,
direcção e comprimento, o que ajuda a
Alfredo A. Mendes Franco
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diferenciar as espécies, sub-espécies e variedades. O androceu (órgãos masculinos) e a parte
superior do gineceu (órgãos femininos), encontram-se soldados numa estrutura central – a
coluna. Na parte superior desta coluna encontram-se os grãos de pólen agrupados em duas
massas- as polinídias, protegidas por uma membrana envolvente que tem um pequeno
corpúsculo pegajoso. É este corpúsculo que, quando é tocado por um insecto polinizador, faz a
aderência para que possa ser transportado para outra flor. Na parte inferior da coluna, por
baixo dos corpúsculos pegajosos, aparece uma superfície viscosa, onde está o estigma, que dá
entrada para o ovário e que serve também de suporte à flor, unindo-a ao caule. Esta disposição
dos órgãos férteis da flor, agrupados numa estrutura central, (a coluna) é, como vimos
anteriormente, uma característica das Orquídeas, que as diferencia das outras plantas monocotilédoneas.

REPRODUÇÃO
Se muitas são as flores com polinização entomófila (feita pelos insectos) é, nas Orquídeas, que
se desenvolveram os mecanismos mais sofisticados para utilizar os insectos como agentes
polinizadores.
As flores das Orquídeas desenvolveram
complexos sistemas para atrair os insectos
que as polinizam. É também neles que
reside a maior originalidade da planta.
Entre todas as estratégias que as Orquídeas
idealizaram para atrair os insectos, a
natureza criou, no Género Ophrys, um dos
sistemas
mais
engenhosos
e
extraordinários de fecundação. Com os
labelos, imitam a forma, as cores, os
desenhos, as pilosidades e o aspecto das
fêmeas das distintas espécies de vespas,
abelhas
ou
besouros,
produzindo,
inclusivamente, feromonas sexuais dessas
determinadas fêmeas de insectos (aromas
de atracção sexual específicos de cada
espécie). Atraídos por tão irresistíveis
encantos, os machos vêm pousar-se no
labelo e, nas suas tentativas de pseudocópula, tocarão nos corpúsculos pegajosos
(polinídias), que lhe ficarão colados ao
corpo. Estes serão transportados para a
superfície estigmática da flor seguinte que
Alfredo A. Mendes Franco
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visita, que enganará, novamente, o “pretendente”, conseguindo, assim, a sua fertilização. Este
assombroso e exclusivo sistema no reino vegetal, não tem outra finalidade senão a de atrair os
machos desses insectos, que a confundem com a fêmea da mesma espécie. Noutras Orquídeas,
os insectos serão atraídos pelo néctar que está armazenado no “esporão”.
O mecanismo da polinização repete-se da
mesma maneira. Existem, contudo, muitas
espécies, em que, nas flores que num dado
momento não tenham sido fecundadas pelo
mecanismo acima descrito, as polinídeas da
própria flor caem sobre a superfície
estigmática da mesma, consumando-se a autofecundação. Há mesmo muitas Orquídeas em
que a auto-fecundação é a regra e ocorre de
maneira quase constante. Em qualquer dos
casos, o ovário fecundado cresce e amadurece,
transformando-se em fruto. Este é uma
cápsula com umas ranhuras longitudinais. Ao
abrirem-se,
permitem
a
saída
de
numerosíssimas e microscópicas sementes
(mais de 10 000 por cápsula) que, sob a forma
de um pó muito fino se dispersam a grandes
distâncias pelo vento. Apesar do seu
elevadíssimo número, as possibilidades de
germinação dessas sementes são muito
pequenas. A germinação depende das várias
características do solo, mas, acima de tudo, na
presença nesse solo, de um fungo simbiótico –
geralmente do Género rhizoctonia – que
infecta a semente em germinação, dando lugar
a um órgão subterrâneo misto, não fotosintetizador – o micorrizoma – que vive à custa
do fungo, podendo passar vários anos nesta
fase
exclusivamente
subterrânea.
Só
posteriormente serão emitidas as primeiras
raízes e, depois, as primeiras folhas. É
necessário, portanto, que passem vários anos
(o tempo depende de cada espécie), desde
que se inicia a germinação até que se
desenvolva uma planta completa, capaz de
formar novas flores e novas sementes. Em
algumas espécies esse período é superior a 10
Alfredo A. Mendes Franco
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anos. Uma vez desenvolvida a planta adulta, a sua dependência em relação ao fungo é muito
menor, ainda que varie muito de uns Géneros para outros. Há mesmo que referir que algumas
Orquídeas não têm clorofila e não são capazes de exercer a fotossíntese. Comportam-se como
saprófitas, obtendo o alimento de que necessitam do húmus do solo, graças à associação, neste
caso, para toda a vida, com o fungo da simbiose. Outros Géneros (ex. Limodorum) têm um
comportamento realmente parasita de outras plantas. A parte subterrânea permanece viva
vários anos. A fotossíntese das folhas, permite a acumulação de reservas nutritivas nos rizomas
ou nos pseudo-tubérculos A parte aérea renova-se a cada ano, aparecendo, normalmente, as
folhas basais no fim do Outono, desenvolvendo-se depois o caule e as flores. Certas Orquídeas
multiplicam-se, também, por estolhos ou rizomas e encontram-se e formam, por isso, grandes
agrupamentos da mesma espécie. Assim, a reprodução propriamente dita, depende da
viabilidade do rizoma ou do pseudo-tubérculo e a multiplicação, em virtude da qual aparecem
novas plantas à distância, da germinação com êxito das sementes, através do longo e difícil
processo antes descrito.

AMEAÇAS QUE AFECTAM AS ORQUÍDEAS SILVESTRES
As Orquídeas Europeias em geral e as do Sul de Portugal em particular, são autênticas raridades
botânicas, com populações globais muito pequenas, apesar de algumas espécies poderem
aparecer, localmente, com abundância. As ameaças para a sobrevivência das Orquídeas dos
nossos campos e bosques vêm, como quase sempre, da mão do Homem. Tendo em conta o seu
modo de reprodução, compreende-se, perfeitamente, que as Orquídeas, mais do que outras
plantas, necessitam de condições ecológicas estáveis para se reproduzirem e multiplicarem. O
maior perigo que as ameaça é a destruição do seu habitat. É claro que as modernas práticas
agrícolas não são muito compatíveis com a protecção das Orquídeas silvestres, devido ao
trabalho (aragem) anual do solo e ao uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas. A criação de
grandes rebanhos de cabras e ovelhas faz também regredir, em algumas áreas, o seu habitat.
No entanto, as espécies mais ameaçadas de extinção na Europa são as Orquídeas das zonas
alagadas. As obras de drenagem das zonas húmidas, fazem desaparecer estes biótopos e, com
eles, todo um conjunto de plantas e animais que lhes estão associados. As Orquídeas silvestres
estão protegidas por acordos de que são exemplos o “Washington Species Protection
Agreement” e o “CITES Agreement – the Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora”. Algumas delas como é o caso da Spiranthes aestivalis está
inscrita no Anexo I da Convenção de Berna. É uma espécie de interesse comunitário que exige
uma protecção rigorosa. Está incluída no Anexo IV-B da Directiva 92/43/EEC, de 21 de Maio de
1992 (Directiva Habitats), relativa à preservação dos habitats, transposta para a ordem jurídica
portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (Espécies animais e vegetais de
interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa). Apesar disso as Orquídeas
Silvestres continuam a pertencer ao grupo das espécies directamente mais ameaçadas e em
vias de extinção. A sua raridade é o motor de negócios ilícitos, à volta da comercialização de
pseudo-tubérculos. Repito agora aqui que o objectivo principal desta série de publicações é o
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da divulgação deste nosso valor natural. Estamos convencidos que o dar a conhecer esta
riqueza botânica, destas duas regiões, contribui, positivamente, para reforçar a consciência
conservacionista colectiva dos seus habitantes, o que pode contribuir para diminuir os
atentados ecológicos que, cada vez mais, se multiplicam um pouco por todo o lado, sobre o
vasto e diversificado património natural num território tão pequeno. Os aficionados da
botânica em geral e das Orquídeas em particular, devem converter-se nos seus firmes
protectores, evitando a todo o custo, que sejam arrancadas e elegendo a fotografia como o
meio a privilegiar no seu estudo, captando as características do meio em que se inserem e
capturando, no mínimo detalhe, toda a beleza das suas flores, sem necessidade de danificar,
minimamente, as plantas. Não devem divulgar, fora dos círculos seguros, os lugares exactos
onde estas espécies podem ser observadas.

QUANDO OBSERVAR E FOTOGRAFAR
A época da floração das Orquídeas Europeias, estende-se, dependendo das espécies, da
altitude e da latitude, desde o mês de Janeiro até ao final do mês de Julho. As Orquídeas são
plantas que não gostam de concorrência. A grande maioria floresce, por isso, no início da
Primavera, antes da floração das outras plantas. A floração das Orquídeas do Sul de Portugal
tem um avanço considerável, em relação ao período de floração nas áreas de distribuição da
espécie, mais a Norte. Nas descrições de cada espécie indica-se o mês mais provável da
floração dessa mesma espécie.
Espécies/meses
Ophrys apifera
Ophrys bombyliflora
Ophrys fusca
Ophrys incubacea
Ophrys lutea
Ophrys scolopax
Ophrys speculum
Ophrys tenthredinifera
Orchis anthropophora
Orchis collina
Orchis italica
Orchis morio
Orchis papilionacea
Epipactis lusitanica
Orchis conica
Neotinea maculata
Serapias cordigera
Serapias lingua
Cephalanthera
longifolia
Spiranthes aestivalis
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DESCRIÇÃO SÓ DE ALGUNS GÉNEROS E ESPÉCIES

Género Ophrys
O Género Ophrys tem a sua etimologia na palavra grega “ophurus” que significa sobrancelha.
Segundo alguns autores, era uma palavra usada por Plínio o Velho para designar uma pequena
planta de que os gregos se serviam para pintar as sobrancelhas e o cabelo.
Este Género possui dois (raramente três) pseudo-tubérculos ovóides, inteiros. As folhas
formam geralmente uma roseta basal. Brácteas são foliáceas (tem o aspecto das folhas). As
peças do perianto são desiguais, as externas maiores e as internas mais pequenas, geralmente
pilosas. O labelo é inteiro ou trilobado com aspecto aveludado, com pilosidade abundante e
com uma zona brilhante e uma mancha característica, sem esporão e virado para baixo.
As espécies são muito variáveis aparecendo localmente variedades dando a ideia que o Género
está ainda em evolução e, como consequência, algumas das espécies não estejam ainda fixas.
É surpreendente a semelhança das
flores, particularmente o labelo,
com certos insectos. Têm a
aparência das fêmeas de alguns
himenóferos (abelhas e vespas) e
emitem
também
feromonas
características que forçam os
machos
à
pseudo-cópula.
Conhecem-se mais de 42 híbridos
intra-genéricos naturais o que
denota uma grande afinidade
Uma abelha Andrena morio aproximando-se de uma Ophrys
entre as espécies do Género. Por
incubacea
outro lado, não se conhecem
híbridos inter-genéricos. Isto tanto
pode dever-se à barreira etológica da polinização, como à incompatibilidade genética.

Alfredo A. Mendes Franco
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Ophrys apifera Hudson
Nome comum: erva-abelha
A designação da espécie (apifera) deriva de api (abelha) e fera, que significa portador.
Morfologia: tem, normalmente, dois
pseudo-tubérculos
sub-globosos,
subsésseis, pediculados e pequenos. O caule é
verde, cilíndrico, erecto, liso, de 20 a 50 cm
(máximo 70) de altura. Folhas basais e
caulinares verdes. As basais, em roseta, ovais
ou lanceoladas, de 12 a 15 cm de
comprimento. As brácteas são mais
compridas que as flores. As flores são
grandes e a inflorescência em espiga
bastante laxa (3 a 10 flores). A mácula forma
um desenho em forma de U ou W (nem
sempre perfeitos e, por vezes, só
esboçados), de cor violeta-acinzentada,
metálica e brilhante e com uma borda fina
amarelada e, por baixo, com duas pintas
amarelas de aspecto variável. Sépalas
oblongo - ovaladas com 12 mm de
comprimento e 5 mm de largura, glabras, de
cor-de-rosa claro (por vezes mesmo
esbranquiçadas) a quase púrpura ou
violáceas, com uma nervura central verde.
Pétalas laterais pequenas, alargadas, cor-derosa esverdeadas, viradas para a frente e
com pilosidade. Labelo trilobado, aveludado,
de cor castanha escura. Lóbulos laterais
triangulares de 5 mm, de superfície externa
peluda. Lóbulo central convexo com aspecto
achatado. Está geralmente coberto com uma
pilosidade curta e densa de cor acastanhada na zona central que se vai esbatendo para a
periferia. Cavidade estigmática verde-amarelada. Ginostémio muito desenvolvido, formando
um ângulo obtuso com o labelo, verde a verde-amarelado no dorso e verde-claro a verdeamarelado nos lados. Esta espécie apresenta, no entanto, grande variabilidade na forma do
labelo e do desenho da mácula, que origina muitas variedades. Apículo dobrado sob o labelo.
Polinídeas amarelas. Estigma rectangular, amplo. O ovário é comprido (20 mm), pouco
torcionado e de cor verde. Os frutos são cápsulas que contêm entre 10.000 a 15.000 sementes,
muito pequenas.
Alfredo A. Mendes Franco
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Ecologia: prefere solos argilosos húmidos, ácidos ou básicos, em pastagens e matos abertos.
Distribuição: larga e localmente abundante. Distribui-se por toda a Europa mediterrânica
estendendo-se, a Norte, até ao Reino Unido e, da Alemanha até ao Cáucaso. Em Portugal
ocorre em Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Alta, Beira Litoral, Ribatejo, Estremadura, Alto e
Baixo Alentejo e Algarve.
Ocorrência: é uma planta pouco comum.
Época de floração: Abril a Julho.
Polinização: nesta espécie ocorre muitas vezes autogamia mas, raramente, a Ophrys apifera é
polinizada por um insecto específico, uma abelha cujo nome cientifico é Eucera nigrilabris pelo
que, dependendo dele, a flor desenvolveu uma estratégia especial para o atrair. Ao imitar a
forma e o odor (feromonas) desta abelha consegue levar o macho a pensar que está a acasalar
com uma fêmea da sua própria espécie.
Imagens: fotografias nas margens da Ribeira de Oeiras na ponte entre Neves e Graça de
Padrões (municípios de Castro Verde - margem esquerda e Almodôvar – margem direita).

Alfredo A. Mendes Franco
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Ophrys bombyliflora Link
Nome comum: erva-mosca.
Morfologia: planta herbácea, vivaz, com
dois ou três pseudo-tubérculos (há quem
afirme que pode ter até 5), sub-globosos,
sub-ovóides, pelo menos um deles séssil e
pedunculado, que pode dar origem a uma
nova planta independente da progenitora.
Haste com 5 a 35 cm, erecta, ligeiramente
flexível. 3 - 6 folhas basais, com 2 a 3 cm,
em roseta, ovado-lanceoladas a oblongolanceoladas. Inflorescência em espiga com
1 - 6 flores, frouxa. Brácteas inferiores
normalmente mais compridas do que o
ovário, oblongo a oblongo-lanceoladas, cuja
cor varia de verde claro a verde amarelado.
Sépalas laterais côncavas, glabras, de cor
verde ou verde amarelada. simétricas, de
forma oval, oval-arredondada ou ovaloblonga. Sépala central ovada ou ovadaoblonga, curvada sobre o ginostémio.
Pétalas laterais sub-triangulares obtusas,
muitas vezes curvadas para trás, com a
margem inteira, peludas, de cor castanhaesverdeada-amarelada, mais escura na
base. Labelo oval-arredondado – quando
achatado, apresenta-se sub-trapezoidal,
mais largo distalmente - trilobado,
fortemente convexo, sub-horizontal ou
deflexo, de cor que pode ir de castanha
amarelada a castanha escura, aveludado, com pelos muito finos que lhe conferem reflexos
prateados. Campo basal plano ou com ligeiras nervuras longitudinais, geralmente cercado por
uma crista escura, bastante brilhante, na qual, frequentemente, aparecem falsos ocelos.
Lóbulos laterais cónicos, agudos, inclinados para baixo. Lóbulo médio, hemisférico, inteiro, com
as margens distais muito pouco curvada. Apículo sub-triangular, carnoso, acastanhado ou verde
amarelado, rebatido sob o labelo. Mácula basal ou central com papilas, glabra, pouco brilhante,
não muito proeminente, bi-lobada, castanho-acinzentada, cinza ou cinza-violeta, geralmente
rodeada por uma faixa de cinzento-esbranquiçado. Ginostémio obtuso, verde ou verde
amarelado nas costas e laranja nas laterais, não apiculado. cilíndrico, pouco torcido. Ovário
cilíndrico, pouco retorcido. Superfície da cavidade estigmática de um verde amarelado.
Alfredo A. Mendes Franco
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Distribuição: nativa da Região Mediterrânica. Estende-se da Península Ibérica e Marrocos até à
Turquia, e ao Líbano. Ocorre nas Canárias e no território Continental de Portugal, sobretudo no
Algarve, onde é particularmente abundante. No entanto, também há registos da sua presença
no Centro Oeste - Beira Litoral, na Beira Alta, na Beira Baixa, na Estremadura, na Serra da
Arrábida e, no Alto e Baixo Alentejo.
Ecologia: a espécie ocorre e encontra boas condições para se desenvolver em terrenos
relvados, pastagens e prados, em clareiras de matagais, tomilhais e taludes. Em locais expostos,
com solos pobres, geralmente básicos, embora também possa aparecer em solos ácidos.
Época de floração: de Fevereiro a Abril.
Polinização: como acontece com outras Orquídeas do Género Ophrys a Ophrys bombyliflora é
polinizada por machos solitários de “abelhas” do Género Eucera (que, cientificamente, não são
abelhas e que, só na Europa, tem 78 espécies).
Imagens: fotos do Barrocal Algarvio em Quatro-Estradas.

Alfredo A. Mendes Franco
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Ophrys fusca Link subsp. fusca
Nome comum: moscardo-maior
A designação da espécie (fusca) significa
escura. Nome vernacular: moscardo-fusco. Este
grupo tem muitas sub-espécies ou variedades
também presentes em Portugal. Digo subespécies porque, tenho visto, reputados
especialistas, à procura certamente de
notoriedade, guindá-los à categoria de
espécies.
Morfologia: esta espécie tem dois ou três
pseudo-tubérculos
sub-globosos
e,
normalmente, sésseis. Caule, erecto, de 10 a
35 cm (máximo 45) de altura.
Quatro a seis folhas basais em roseta,
lanceoladas, relativamente largas e de 7 a 8 cm
de comprimento. Folhas caulinares reduzidas.
Brácteas inferiores geralmente mais compridas
que o ovário, lanceoladas, pontiagudas, com
aspecto folhoso, cuja cor varia de verde claro a
verde amarelado.
As flores são grandes e a inflorescência
bastante laxa (3 a 8 flores escalonadas).
Sépalas ovais, côncavas, glabras e arqueadas
para a frente, com 14 mm de comprimento e 7
mm de largura, mais ou menos esverdeadas,
sendo que a central forma um boné ou capuz
sobre o ginostémio. Pétalas pequenas, erectas,
com um comprimento de 8 a 9 mm, com os
bordos, às vezes, ligeiramente ondulados, da
mesma cor que as sépalas ou verde pardo tendo, por vezes uma banda longitudinal castanha
escura. É uma das características variáveis nas variedades que se encontram neste território. Só
pelas pétalas pode-se constatar que estamos em presença de sub-espécies ou variedades
diferentes. Labelo trilobado, ligeiramente côncavo (por vezes até acentuadamente e, nestes
casos, com as pétalas de bordos muito ondulados o que deve ser sinal de uma variedade
diferente), grande, de 15 a 18 mm de comprimento e 13 a 15 mm de largura, castanho muito
escuro ou quase preto. Todo o contorno do labelo apresenta, normalmente, uma banda
estreita de cor amarelo-esverdeada. Lóbulo médio aveludado, com pilosidade curta e densa. A
mácula basal apresenta duas zonas ovaladas, simétricas, lisas, brilhantes, de cor azul-
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acinzentada, com ornamentação variável. Na base apresenta duas bossas separados por uma
garganta profunda em V. Lóbulos laterais pequenos, situados no mesmo plano que o lóbulo
médio. A superfície da cavidade estigmática é geralmente verde-amarelada ou verdeesbranquiçada. Polinídeas amarelas. O ovário é não torcionado, cilíndrico e de cor verde.
Distribuição: distribuição expandida em toda a região Mediterrânica Ocidental.
Época de floração: de Janeiro a Maio.
Ocorrência: em Portugal (e de um modo geral em toda a Península Ibérica) é, localmente
abundante.
Ecologia: vive em arvoredos, pastagens, clareiras de florestas, em todos os tipos de substratos,
mas preferencialmente em solos arenosos básicos.
Polinização: polinizador confirmado: Andrena (Melandrena) nigroaenea (Hymenoptera,
Andrenidae). Polinizadores potenciais: Andrena (Zonandrena) flavipes, Andrena (Euandrena).
Para quem esteja interessado em mais informação sobre insectos polinizadores deste grupo de
O. fusca recomendo o excelente artigo de J. Lara Ruiz - Polinizadores y visitantes de Ophrys L.
en la Península Ibérica e Islas Baleares em1.
Imagens: todas as fotografias são de Trigaches / São Brissos junto ao Aeroporto de Beja.

1 http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/JLaraR/Polinizadores/Ophrys.html
Alfredo A. Mendes Franco
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Ophrys incubacea Bianca; sinónimo - Ophrys sphegodes
Nome comum: erva-aranha
Foi descrita pelo botânico italiano Giuseppe Bianca (1801-1883), que a nomeou em 1842. Ao
fazê-lo terá avistado exemplares diminutos na Sicília, deu-lhe o epíteto de incubacea, que se
refere, precisamente, a essa reduzida dimensão.
Morfologia: é uma planta herbácea vivaz com dois ou três pseudo-tubérculos, sub-globosos,
sésseis. Haste de 10-70 cm, erecta, ligeiramente flexível. Folhas basais oblongo-lanceoladas.
Inflorescência em espiga com 3-10 (15) flores, frouxas. Brácteas inferiores um pouco mais
longas que o ovário, lanceoladas, pontiagudas, de verde a verde amarelado. Sépalas côncavas,
glabras, com margem com ligeiras nervuras longitudinais, esverdeadas, esbranquiçadas ou
rosadas. As laterais são ovadas, ovado-oblongas ou ovado-lanceoladas, um tanto assimétricas.
Sépala central oblonga, erecta. Pétalas laterais lanceoladas, geralmente truncadas
irregularmente, margem ondulada, glabras ou ciliadas, brancas, verdes ou oliváceas, (ou
castanho esverdeado, às vezes com tons amarelos ou um pouco rosa). Labelo sub-orbicular tão
amplo quanto longo, ou quase oval, - quando achatado é geralmente, obovado -, que vai desde
indiviso a sub-trilobulado, bastante convexo, sub-horizontal ou deflexo, castanho-avermelhado,
castanho-arroxeado ou preto arroxeado, aveludado. Campo basal liso, de um castanho avermelhado, geralmente com duas protuberâncias escuras e brilhantes ou falsos ocelos.
Lóbulo médio – tão comprido como largo ou ligeiramente menor em largura que em
comprimento - fracamente emarginado, com um entalhe em V. A cavidade entre os lobos
laterais e o lobo médio é variável, mas pequena. Apículo curto amarelo e redondo que,
frequentemente, não existe. Mácula basal ou central glabra, papilas brilhantes, mais ou menos
claramente visíveis, geralmente sob a forma de "H", "II" (ou, ainda de "X"), que pode, por
vezes, cobrir as bossas. Pode ser cinzenta ou mais ou menos violácea e, às vezes, com uma
estreita faixa marginal amarelada de 1-2 mm de largura na área distal. Ginostémio, verde ou
verde amarelado na parte de trás, de um amarelo esverdeado que pode ser alaranjado nas
laterais. Ovário cilíndrico, pouco torcido. Superfície da cavidade estigmática de um verde
amarelado. A flor faz lembrar uma aranha, ou uma vespa, ou um moscardo. O insecto
polinizador é o Andrena morio, cuja fêmea de tamanho aproximado ao do labelo, igualmente
escura e com asas estreitas que, juntas, parecem formar o desenho no labelo da flor, que imita
este formato, embora a letra esteja, por vezes, mal desenhada, lembrando antes um H ou um
duplo I, como acima mencionado.
Distribuição: está espalhada por quase toda a Península Ibérica e pelas Ilhas Baleares. Ocorre
em toda a região do Mediterrâneo particularmente nos países do Sul da Europa, desde
Portugal até à Albânia, Em Portugal ocorre no centro e Sul do território do Continente,
nomeadamente no Alentejo e na Estremadura.
Ocorrência: é considerada uma espécie rara.
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Ecologia: ocorre geralmente em sítios com boa exposição solar em pastagens, clareiras de
matagais e florestas, tanto em substratos básicos como ácidos, embora mostre preferência
pelos primeiros.
Época de Floração: de Março a Abril.
Similares: é uma espécie de grande variabilidade morfológica, da qual muitos autores separam
várias espécies. É uma Orquídea próxima da Ophrys sphegodes. Algumas das variações
morfológicas, principalmente nas flores, foram consideradas suficientes para estabelecer a O.
incubacea como uma espécie independente. Alguns botânicos e especialistas em Orquídeas
evocam essas várias diferenças morfológicas para não seguirem a norma da Flora Ibérica e
designar esta orquídea como Ophrys sphegodes Mill., nome atribuído em 1768 a uma planta
que só terá sido detectada em Portugal em dois locais, um dos quais é o mesmo onde
fotografei as que designei como O. Incubacea.
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Ophrys lutea Cavanilles
Nome comum: erva -vespa, moscardo
A designação da espécie (lutea) significa amarela.
Morfologia: tem dois (três) pseudo-tubérculos
ovoides ou sub-globosos, caule delgado,
cilíndrico, erecto, de 10 a 25 cm (máximo 40)
de altura. Brácteas folhosas, de comprimento
maior que o do ovário. 4 a 6 folhas basais e
algumas caulinares reduzidas. As basais, em
roseta, lanceoladas, de 4 a 6 cm de
comprimento, verde-acinzentadas.
As flores são grandes e a inflorescência em
espiga bastante laxa (1 a 6 flores distanciadas).
Sépalas oblongo-ovadas, côncavas, arqueadas
para a frente, com 9 mm de comprimento e 5
mm de largura, mais ou menos esverdeadas,
sendo que a central forma um boné ou capuz
sobre o ginostémio. Pétalas pequenas, lisas,
ligeiramente
rectangulares,
com
um
comprimento de 5 a 6 mm, com os bordos
ligeiramente ondulados, da mesma cor que as
sépalas ou mesmo mais amareladas. As tépalas
externas são verdes.
Labelo trilobado no topo, de perímetro quase
circular (quase tão comprido como largo, de
12 a 14 mm de comprimento e 10 a 12 mm de
largura), dobrado para trás na base,
aveludado, com a parte periférica de cor
amarela vivo. A parte centro-basal apresenta
duas zonas ovaladas, simétricas, com duas
grandes manchas (máculas) no centro, lisas
acinzentadas e ligeiramente espelhadas,
glabras na margem e aveludadas na parte
restante (há quem diga que se assemelham a
duas asas de vespa), à volta das quais se
estende uma banda de cor castanha.
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Na base apresenta duas bossas separados por uma garganta profunda em V. Lóbulos laterais
arredondados. Cavidade estigmática, grande, sulcada, pubescente com fina pilosidade
esbranquiçada. Ginostémio (parte que une os estames e o estigma) curto. Polinídeas amarelas.
O ovário pouco torcionado, cilíndrico e de cor verde.
Distribuição: distribui-se por uma ampla área ao longo do Mediterrâneo e nas regiões
Atlânticas do Sul da Europa. Esta ampla dispersão deu origem a muitas variações morfológicas,
hoje consideradas sub-espécies aceites. Em Portugal tem uma distribuição expandida
preferencialmente a Sul do País e na faixa litoral alargada a Norte de Lisboa.
Ocorrência: no Sul pode ser localmente abundante.
Ecologia: vive em solos argilosos e preferencialmente básicos, incultos e em pastagens,
tomilhais e prados, em clareiras de matos pouco densos, ou taludes.
Época de floração: a época de floração vai de Fevereiro a Maio.
Polinização: segundo Ana Paula Costa Lopes da SETA – Sociedade Portuguesa para o
Desenvolvimento da Educação e do Turismo Ambientais -, os insectos que habitualmente
polinizam a O. lutea são pertencentes às famílias Andrenidae, Anthophoridae, Colletidae,
Megachilidae, Sphecidae e Scoliidae e, ainda, duas famílias de escaravelhos: Elateridae e
Scarabaeidae.
Imagens: fotografias da Rocha da Pena (Algarve) e Trigaches / São Brissos (junto ao Aeroporto
de Beja).
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Ophrys scolopax Cav.
Nome comum: flor-dos-passarinhos, orquídea da abelha-da-galinhola ou orquídea da galinhola.
A designação da espécie (scolopax) significa “galinhola”.
Morfologia: planta herbácea vivaz, glabra, com
pseudo-tubérculos ovóides ou sub-globosos,
caule verde, cilíndrico, erecto, de 20 a 35 cm
(máximo 40) de altura. Brácteas de
comprimento igual ao dobro do ovário.
Quatro a seis folhas basais e algumas
caulinares. As basais, em roseta, lanceoladas,
de 10 cm de comprimento, verde-acinzentadas.
As flores são grandes e a inflorescência em
espiga bastante laxa (3 a 10 flores distanciadas
numa espiga anormalmente comprida).
Sépalas
oblongo-ovaladas,
ligeiramente
côncavas, muitas vezes rebatidas para traz,
com 14 mm de comprimento, mais ou menos
rosadas ou mesmo branco-esverdeadas, com
nervura longitudinal verde. Pétalas laterais
carnosas, erguidas ligeiramente, triangulares e
lanceoladas, compridas, da mesma cor que as
sépalas ou mais escuras, e com fina pilosidade.
Labelo trilobado, estreito, de 10 a 14 mm de
comprimento. Lóbulo central oblongo,
abaulado e convexo, aveludado e de cor
castanha-avermelhada, com bordas enrugadas.
A mácula azul-acinzentada brilhante, bordada
de verde ou branco-amarelado, forma um
desenho em forma de H ou de X, muito
variável (por vezes com 1, 2 ou 3 pontos por
baixo), com uma borda fina e esbranquiçada
imitando as asas de uma borboleta. Lóbulos
laterais pequenos, cónicos e, virados
ligeiramente para a frente desde a base,
aveludados, com pilosidade densa e
abundante, [pêlos longos (compridos) e finos].
Campo basal e cavidade estigmática de
castanho escuro a castanho enferrujado.
Cavidade estigmática portadora de dois pseudo-ocelos arredondados, escuros. Polinídeas
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amarelas. Estigma grande. O ovário é torcionado e de cor verde. Apículo triangular, grande,
amarelo-verdoso.
Distribuição: distribui-se em torno do Mediterrâneo e no Médio Oriente e vai de Marrocos e da
Península Ibérica à Hungria e ao Irão. Em Portugal tem uma distribuição expandida, sobretudo
no Centro e no Sul do Continente.
Ocorrência: é relativamente rara mas pode ser localmente abundante.
Ecologia: vive em prados, pastagens e clareiras de matos, em locais soalheiros ou de meiasombra, em solos argilosos básicos ou ácidos, mas preferentemente básicos.
Época de floração: de Março a Junho.
Imagens: as fotografias foram feitas na Rocha da Pena (Algarve).
Similares: existe em Portugal uma espécie - Ophrys picta (Link – Batt.) para alguns, ou uma subespécie (Ophrys scolopax subsp. picta Kreutz – com o sinónimo de Ophrys scolopax subsp.
apiformis) para outros. É uma planta muito semelhante cuja diferença mais notória é a da
planta e a flor serem mais pequenas, chegando mesmo a ter metade do tamanho da O.
Scolopax. A fronteira é difícil de concretizar.
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Ophrys speculum Link
Nome comum: erva-abelha-maior, erva-abelha-pequena-dos calcários, abelhão ou erva
espelho-de-vénus. Sinónimo = Ophrys ciliata Bivona-Bernardi
A designação da espécie (speculum) deriva de espelho. Aliás, em Inglês a espécie manteve o
expressivo nome vernacular de “Mirror Orchid” e, em Espanhol, “Espejo de Vénus”.
Morfologia: esta planta tem, normalmente,
dois ou três pseudo-tubérculos sub-globosos
ou ovóides e talo verde, fino, cilíndrico, erecto,
de 10 a 30 cm (máximo 35 cm) de altura. É
uma planta de pequeno porte. Brácteas de
comprimento igual ou inferior ao ovário,
oblongas ou lanceoladas, verde-claras. Quatro
a seis folhas basais, em roseta, lanceoladas, de
10 cm de comprimento, verde-escuras,
oblongas e, algumas caulinares reduzidas.
As flores são grandes e a inflorescência
bastante laxa (3 a 8 flores). Sépalas oblongas
com 7 a 9 mm de comprimento, verdes, com
nervuras longitudinais castanhas ou mesmo
púrpuras. Pétalas arredondadas, muito
pequenas, castanho-avermelhadas, viradas
para a frente e com pilosidade. Labelo
trilobado, alargado, de 12 a 16 mm de
comprimento e 8 a 10 de largura. Lóbulos
laterais arredondados de 5 mm, virados para a
frente desde a base, de superfície externa
peluda. Lóbulo central grande e convexo.
Quase toda a superfície do labelo é lisa,
espelhada e azul metálico vivo, excepto uma
banda periférica amarelo-verdosa, coberta de
pelos compridos e densos, castanhoavermelhados escuros.
Campo basal escuro, brilhante, de oval a
elíptico, com calosidades que suportam
pseudo-ocelos negros e brilhantes. O labelo
imita a forma e emite as feromonas da fêmea de um insecto – a vespa “Campsoscolia =
Dasyscolia ciliata” – induzindo o macho a pseudo-copular com esse mesmo labelo. As
polinídeas são amarelas. O estigma é pequeno. O ovário é cilíndrico e de cor verde.
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Distribuição: em Portugal Continental ocorre na Beira Litoral, Beira Alta, Ribatejo, Estremadura,
Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve.
Ocorrência: distribuição larga e localmente abundante.
Ecologia: prefere solos argilosos preferencialmente básicos, mas pode, também, ocorrer em
solos ácidos.
Época de floração: Março a Maio.
Imagens: fotografias na estrada que liga Serpa à Mina de São Domingos.
Similares: existe uma sub-espécie Ophrys speculum subsp. lusitanica ou, na nova classificação,
uma espécie, (Ophrys vernixia, Brotero), mais robusta, endémica mas rara, em Portugal.
Ocorre, fundamentalmente, na Estremadura e no Algarve. Diferencia-se claramente de O.
specululum porque o lóbulo central do labelo é, geralmente mais estreito e, tanto este como os
laterais, apresentam as margens recurvadas para baixo. Neste caso também a pilosidade das
margens é, predominantemente, amarelo-esverdeada. Além disso, as pétalas são de tons
esverdeados em vez de serem de cor castanho-avermelhada escura.
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Ophrys tenthredinifera Willdenow subsp. tenthredinifera
Nome comum: orquídea-vespa, erva-vespa-rosada
A designação da espécie (tenthredinifera) deriva de tenthrede (insecto himenófero Symphita) e
fera, que significa portador.
Morfologia:
esta
planta
vivaz
tem,
normalmente, dois, máximo 3 pseudotubérculos ovóides, sub-globosos ou subovóides, sésseis ou sub-sésseis e caule erecto
de 10 a 30 cm (máximo 50 cm) de altura.
Folhas basais e caulinares verde-escuro. As
basais, em roseta, relativamente grandes e
largas (7-12 cm de comprimento e 4 cm de
largura). As flores são grandes e a
inflorescência em espiga bastante densa (3 a
10 flores). A mácula forma um desenho em
forma de U alargado, de cor violeta brilhante e
com uma borda fina e esbranquiçada. Sépalas
largas, arredondadas, côncavas, glabras, corde-rosa claro ou escuro, com uma nervura
central verde. Pétalas laterais triangulares (por
vezes o triângulo é pouco pronunciado e só
esboçado), carnosas, cor-de-rosa, viradas para
a frente e com pilosidade. Labelo inteiro,
convexo, aveludado, bordas dobradas para
trás, com duas protuberâncias na base e com
apículo levantado. Está geralmente coberto
com uma pilosidade bastante comprida e
densa de cor castanho/avermelhada na zona
central que se vai esbatendo para a periferia e
com margem que pode ser, raramente,
esverdeada amarelada, terminando num
apículo reduzido, obtuso e inflexo, amareloesverdeado, virado para cima. Ginostémio
curto e muito obtuso, verde ou verdeamarelado no dorso e amarelo ou alaranjado
nos lados, não apiculado. Ovário cilíndrico,
pouco
retorcido;
cavidade
estigmática
esverdeada, estreita, com a superfície interior
castanha-escura e o campo basal avermelhado.
Polinídeas amarelas. Estigma rectangular,
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amplo. O ovário é comprido, torcionado e de cor verde. Esta espécie apresenta, grande
variabilidade na forma e na coloração do labelo e na época de floração, mesmo que
consideremos só o Sul de Portugal.
Distribuição: distribui-se por toda a Região Mediterrânica.
Ecologia: em Portugal ocorre em sítios soalheiros a ensombrados, em solos argilosos, de
alcalinos a levemente ácidos, de secos a frescos, em clareiras de matagais e de bosques.
Ocorre um pouco por todo o País com excepção do Minho e das zonas montanhosas do Centro.
Ocorrência: distribuição rara e localizada. Localmente abundante no Alto Alentejo, Baixo
Alentejo e Algarve.
Época de floração: de Fevereiro a Maio.
Imagens: fotografias na estrada de Serpa para a Mina de São Domingos e em Trigaches e São
Brissos (Aeroporto de Beja).
Similares: existe em Portugal, uma sub-espécie agora denominada Ophrys tenthredinifera
subsp. ficalhoana (J. A. Guimarães) M.R. Lowe & D. Tyteca. Esta sub-espécie foi descrita
inicialmente como espécie por J. A. GUIMARÃES em 1887. Diferencia-se da Ophrys
tenthredinifera subsp. tenthredinifera por ter:
- Um porte mais robusto;
- Um labelo mais largo que comprido;
- Sépalas mais arredondadas e mais largas;
- Flores grandes e muito coloridas Sépalas e pétalas de cor mais intensa;
- Sépalas arredondadas e mais largas;
- Tufo de pelos no labelo logo acima do ápice e;
- Florescer cerca de dois meses depois da espécie nominal, isto, na mesma área de influência,
obviamente.
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Género Orchis (Anacamptis)
O Género Orchis tem a sua etimologia na palavra grega “orchis” que significa testículos,
fazendo alusão ao aspecto dos pseudo-tubérculos. Este Género possui 2 (raramente 3) pseudotubérculos ovóides, inteiros. Uma característica deste Género é a existência de uma folha
envolvente do pé da inflorescência no início do crescimento da mesma. Brácteas membranosas
e coloridas. Sépalas laterais abertas, levantadas ou formando um capuz sobre o ginostémio, em
conjunto com a sépala dorsal e com as pétalas. As folhas formam geralmente uma roseta basal.
O labelo é inteiro ou trilobado, liso, orientado para baixo. Têm sempre esporão. O ovário é,
geralmente, torcionado.
As espécies são variáveis aparecendo localmente sub-espécies e variedades. As diversas
espécies hibridizam-se muito facilmente quer com espécies do mesmo Género, quer com
espécies de outros Géneros (com excepção do Género Ophrys), o que complica a sua
classificação e reconhecimento.
Este Género euro-mediterrâneo comporta 9 grupos e 55 espécies e ocupa uma posição central
na sub-tribo das Serapiadinae. A polinização é entomógama (faz-se, quase sempre, através de
insectos polinizadores). Os insectos são atraídos pela cor, pela forma e, possivelmente, pela
esperança de uma recompensa de néctar. Com efeito, com exceção da Orchis coriophora
nenhuma das espécies contêm néctar. O pólen está contido em polinídias.
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Orchis (ex. Aceras) anthropophora (L.) Allioni
Nome comum: rapazinhos, erva-dos-rapazinhos e erva-do-homem-enforcado.
Esta Orquídea era a única espécie do Género Aceras devido à ausência de esporão. Foi
integrada nas espécies de lábio antropomórfico do Género Orchis. Esta decisão foi apoiada
pelos mais recentes trabalhos publicados sobre biologia molecular em Orquídeas europeias.
Morfologia: é uma planta herbácea, perene
com dois pseudo-tubérculos. Caule de 15 a 25
(máx. 50) cm de altura. Folhas verdeamareladas,
não
maculadas,
oblongolanceoladas, as inferiores dispostas em roseta
basal. Brácteas esverdeadas, mais curtas do
que o ovário. Inflorescência em espiga
cilíndrica, densa, de 25 a 40 flores, pequenas.
Sépalas ovóides, esverdeadas, bordejadas a
púrpura, convergentes em forma de capuz
muito cerrado que cobre a coluna. Pétalas
lineares, de verde pálido, inseridas no capuz.
Labelo profundamente trilobado, bastante
mais comprido que as sépalas, estreito,
pendente, amarelo-esverdeado ou laranja
acastanhado, por vezes com bordos
acastanhados ou avermelhados. Lobos laterais
lineares. Lobo médio mais comprido do que os
laterais, dividido em dois segmentos lineares,
ligeiramente divergentes, por vezes separados
por um apículo (aspecto de língua de víbora).
Ginostémio curto, obtuso, esporão nulo.
Distribuição:
distribui-se
pela
Região
Mediterrânica – Este e Oeste da Europa (atinge
os Países Baixos e o centro da Inglaterra) e
todo o Norte de África. Em Portugal pode ser
encontrada em Trás-os-Montes e Alto Douro,
Estremadura, Ribatejo, Beira Litoral, Alto
Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve.
Ecologia: sempre em solos calcários, com luz
solar directa ou de média sombra, secos e
pedregosos.
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Polinização: certos autores consideram esta espécie deceptiva, isto é, não oferece qualquer
tipo de recompensa aos polinizadores que a visitam e, por isso, os seus índices de polinização e
produção de frutos são anormalmente baixos. Pelo contrário, há outros que afirmam que as
pequenas flores sem esporão, produzem néctar que se acumula numa depressão situada na
base do labelo. É polinizada por abelhas dos Géneros Eucera e Andrena.
Época de floração: vai de Fevereiro a Maio.
Imagens: fotografias feitas nos terrenos situados por cima das piscinas naturais de Alte
(Algarve).
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Orchis collina Banks & Solander ex Russel; sinónimo = Anacamptis collina
Nome comum: não tem.
A designação (collina) advém de colina.
Morfologia: planta herbácea vivaz, robusta,
com dois pseudo-tubérculos ovóides subsésseis. Caule erecto, cilíndrico, delgado, de 12
a 30 cm (máximo 40) de altura, verde só na
base e verde-púrpura na parte superior.
Brácteas sub-membranosas, ligeiramente
maiores que o ovário e sobre o mesmo, de 1 a
4 mm de comprimento e de cor pardo púrpura, com nervuras verde-escuro. Três a
seis folhas basais oblongas, em roseta
alargada, lanceoladas, brilhantes, de 5 a 12 cm
de comprimento e 1 a 3,5 cm de largura, de cor
verde-claro, não manchadas e glabras. 1 a 4
folhas caulinares mais reduzidas, envolvendo o
caule. Inflorescência em espiga sub-cilíndrica,
laxa, geralmente com poucas flores (se bem
que em casos raros e excepcionais podem ser
até 20), pouco espaçadas, castanho purpúreas a esverdeado - purpúreas. Sépalas
oval - oblongas, com 9 a 12 mm de
comprimento e 3 a 4 mm de largura, as laterais
bem levantadas e a central curvada sobre as
pétalas, de cor verde a púrpura, formando um
capuz largo e aberto. Pétalas muito parecidas
em comprimento e na cor, mas com metade da
largura. Labelo inteiro, tão largo como
comprido, com 10 a 12 mm, com o bordo
finamente crenulado, ligeiramente dobrado
lateralmente. Cor branca na garganta e de
rosa-avermelhado a vermelho-púrpura-violeta
no resto, sendo mais intenso no centro, que é
um pouco convexo, e mais verdoso nas bordas,
embora os espécimes hipocromáticas não
sejam raros. Por vezes tem uma veia central
verde de onde irradiam outras, em leque,
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verde-púrpura. Na base tem duas saliências arredondadas, ou angulares quando observadas de
perfil. Esporão esbranquiçado, de 5 a 7 mm de comprimento, grosso, dirigido para baixo e mais
curto que o ovário. Ginostémio erecto de 5 mm de comprimento. O ovário torcionado e
polinídeas verdosas. Esporão com 5 a 7 (-de 10) mm de comprimento, de esbranquiçado a
rosado, saciforme (em forma de saco), descaído e um tanto arqueado, mais curto que o ovário.
Distribuição: espécie de distribuição à volta do Mediterrâneo, desde Marrocos até atingir a
Ásia Ocidental e o mar Cáspio.
Está presente no Sul da Península Ibérica, do Alentejo e da Estremadura Espanhola até ao Sul
de Valência e às Ilhas Baleares. Embora localizada em grande parte da geografia Ibérica do Sul,
as suas populações têm, em geral, poucos indivíduos e são, claramente, separadas umas das
outras.
Ocorrência: não é uma planta comum em Portugal. É mesmo muito rara, já que a sua
ocorrência é apenas conhecida nas encostas secas da Serra de Ficalho (PINTO GOMES, 1992 Comunicação interna da U. Évora re-confirmada no livro de Carlos J. P. Gomes – A Serra de
Ficalho Flora e Vegetação. DRARN do Alentejo - Évora 1994 no interior (e 1995 na lombada), na
Serra da Adiça que pertence à mesma cordilheira, nos concelhos de Moura e Serpa, distrito de
Beja (IVO RODRIGUES, 2006). Em Portugal registaram-se ainda ocorrências no Alto Alentejo. A
primeira no Concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora (IVO RODRIGUES, 2010) e,
adicionalmente, mais uma em Borba com uma primeira visualização e comunicação de Nuno
Guégués à AOSP e confirmação de Ana Serrano no site Orquídeas Silvestres de Portugal de Ivo
Rodrigues. Tem, portanto, uma distribuição endémica, localizada e rara.
Época de floração: a Anacampis collina é uma das primeiras Orquídeas a florir em Portugal.
Floresce logo em Janeiro e até, no máximo, finais de Março.
Ecologia: vive em solos básicos, calcários e secos. É uma espécie de luz, que ocorre em clareiras
de matagais e olivais tradicionais.
Imagens: fotografias da Serra de Ficalho.
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Orchis italica Poiret
Nome comum: homem-nu ou flor-dos-macaquinhos-dependurados, flor-dos-rapazinhos
A designação da espécie (italica) significa de Itália.
Morfologia: planta herbácea, vivaz, robusta,
com dois pseudo-tubérculos ovóides. Caule
erecto, robusto e grosso, de até 50 cm (máximo
70) de altura, liso e glabro. Brácteas
membranosas, triangulares, esbranquiçadas,
mais curtas que o ovário, de 1 a 5 mm de
comprimento. Cinco a dez folhas basais em
roseta, lanceoladas e fortemente onduladas nas
margens, relativamente largas e de até 20 cm de
comprimento, de cor verde-escura. Podem
apresentar ou não manchas violáceas. Folhas
caulinares mais reduzidas. Inflorescência em
espiga cilíndrica ou cónico - cilíndrica, densa,
com flores numerosas (até 50 – 60), apertadas,
de cor variando de branca a cor-de-rosa pálido
(excepcionalmente rosa-púrpura ou brancas formas hipocrómicas ou hipercrómicas). Sépalas
lanceoladas, com 12 mm de comprimento e 5
mm de largura, formando um capuz aberto e
pontiagudo, cor-de-rosa pálido, nervuradas
tanto no interior como no exterior por veias
longitudinais de cor púrpura, bem visíveis.
Pétalas mais pequenas, curvas, acompanhando
as sépalas na formação do capuz, com um
comprimento de 5 a 6 mm e da mesma cor que
as sépalas. Labelo trilobado, grande, pendente
ou inclinado a 45.º para a frente, Lóbulo médio
de 15 mm por 3 mm, profundamente bífido com
um apículo central mais pequeno que lhe dá o
nome vernacular em Português. Cor branca na
zona central, mosqueteada por vezes com
pontos cor-de-rosa escuro a púrpura, outras
vezes muito pouco visíveis. Lóbulos laterais
cintados de 10 mm por 2-1 mm. Esporão pálido
de 4 a 8 mm, cilíndrico, espesso, arqueado para
baixo. O ovário torcionado, cilíndrico com 13 a
14 mm e de cor verde.
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Distribuição: ocorre no Sul da Europa, Oeste da Ásia e Norte de África.
Ocorrência: em Portugal tem uma distribuição localizada e localmente abundante (com
centenas de exemplares) predominantemente, no Sul. É rara acima de Coimbra.
Ecologia: vive em solos básicos ou neutros.
Época de floração: relativamente precoce, durante os meses de Fevereiro a Maio, de acordo
com as diferentes zonas do nosso país e as condições meteorológicas de cada ano. Começa por
florescer mais a Sul e progride em direcção ao Norte. Pela sua abundância, pelo seu porte e
pela sua cor, são fáceis de observar.
Imagens: fotografias na estrada de Serpa para a Mina de São Domingos.
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Orchis morio L.; sinónimo - Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman
Nome comum: erva-do-salepo ou testículo-de-cão.
O epíteto morio vem do grego “moros”, - bobo, bufão - em referência às suas muitas cores. A
designação “morio” mais recente, significa palhaço, nome que lhe foi dado na renascença. Os
dois nomes vernaculares mais utilizados são erva-do-salepo e testículo-de-cão. O primeiro tem
origem no uso alimentar das suas raízes pseudo-tuberosas (o salepo* ou salep – ver
comentário). O outro, na forma peculiar que estes pseudo-tubérculos apresentam.
Morfologia: planta herbácea vivaz com dois
pseudo-tubérculos
pedunculados.
Caule
erecto, cilíndrico, delgado, de 15 a 35 cm
(máximo 50) de altura, verde-escuro na base e
púrpura na parte superior. Brácteas
membranosas, ligeiramente maiores que o
ovário, de 1 a 4 mm de comprimento e de cor
violeta ou púrpura. 5 a 10 folhas basais em
roseta, de 6 a 8 cm de comprimento e 1 cm de
largura, de cor verde-escura, raramente
manchadas. 2 a 4 folhas caulinares
invaginantes mais reduzidas. Inflorescência em
espiga curta e pouco densa (laxa), com flores
variando de cor branca, rosadas a rosa-violeta.
Sépalas lanceoladas, com 7 a 8 mm de
comprimento e 3 a 4 mm de largura e pétalas
muito parecidas, formando todas um capuz ou
capacete de cor externa verde-púrpura ou
violeta e, internamente, verdosa, nervuradas
tanto no interior como no exterior por veias
longitudinais verde-escuro, bem visíveis. Flores
pequenas, com o labelo trilobado mais largo
que comprido. Lóbulo médio residual de cor
mais clara, branca ou rosada na zona central,
mosqueteada (maculada) com pontos cor-derosa escuro, púrpura ou violeta, mais comprido
que os lóbulos laterais. Lóbulos laterais
romboidais, largos e com as bordas enrugadas
e dentadas ou onduladas, de cor rosa-púrpura
ou violeta. Esporão de 9 a 11 mm de
comprimento, tubular, reto, dirigido para traz e
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para cima. Ginostémio erecto de 4 mm de comprimento. O ovário torcionado, de cor verdepúrpura.
As cores de suas flores variam de branco a diversos tons de rosa e até púrpura escuro.
Assemelha-se à Orchis mascula, mas pode ser identificada pelas listas verdes nas sépalas
laterais e a falta de máculas nas folhas quando novas. Além disso, a característica que melhor
as diferencia na minha opinião, é que na Orchis mascula, as sépalas laterais são erectas (como
as orelhas de um coelho) e não curvadas para formar o capuz sobre o ginostémio.
Distribuição: distribuem-se por uma ampla área que abrange quase toda a Europa Continental
e Médio Oriente, bem como, o Sul da Inglaterra, País de Gales e Irlanda. Vai desde a Península
Ibérica até ao Sul da Noruega, Rússia e os Balcans e, ainda, no Oeste da Ásia, Norte do Irão, o
Cáucaso, a Turquia e Marrocos.
Ocorrência: em Portugal tem distribuição localizada e localmente abundante. A sua ampla
dispersão deu origem a muitas variações morfológicas, hoje consideradas sinónimos.
Ecologia: ocorre em prados anuais e clareiras de matos xerofílicos (frequentemente tomilhais)
e bosques, em solos argilosos ou pedregosos, em locais soalheiros ou de meia sombra e em
diversos tipos de substratos.
Época de floração: florescem no fim do Inverno, Primavera ou Verão, dependendo do país em
que se encontre. Em Portugal o período de floração vai de Março a Junho.
Imagens: fotografias nos Concelhos de Castro Verde e Almodôvar.
Similares: encontra-se na região também a Orchis picta, espécie muito próxima ou uma subespécie do grupo morio para alguns, assim como as espécies, sub-espécies ou variedades muito
parecidas - Orchis champagneuxii (Barnéoud), Orchis longicornu (Poiret) e a trimaculata de
Pérez Chiscano.
* “Salepo é uma espécie de farinha obtida a partir dos pseudo-tubérculos de várias espécies de
Orquídeas endémicas das montanhas do sueste da Turquia, entre as quais se encontra a Orchis
ou Anacamptis morio. É tradicionalmente usada na manufactura de várias espécies de gelado,
conhecido na Turquia como “dondurma”, assim como de uma bebida quente que é conhecida
pelo mesmo nome do produto - Salep. O composto químico que confere propriedades
especiais a este produto é a glucomanana, um poli-sacaroide usado como emulsificante e
espessante alimentar, que muitas pessoas acreditam ter propriedades medicinais. Com o
crescimento populacional e do turismo, aumentou a procura de Salepo, o que aparentemente
está a colocar em risco as populações de algumas espécies de Orquídeas. Para obter um quilo
de Salepo são necessárias cerca de 1000 Orquídeas, que levam 7 - 8 anos a crescer, o que levou
o governo turco a proibir a exportação deste produto. No entanto, são produzidos sucedâneos
industriais que podem ser exportados. No entanto, o Salepo natural continua a ser usado na
Turquia para o fabrico de gelados e da bebida quente, que é servida, não só, em
estabelecimentos especializados - as casas de salepo - mas em praticamente qualquer
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pastelaria. Um único fabricante familiar de gelados utiliza cerca de três toneladas de Salepo por
ano, para as quais são necessárias cerca de doze milhões de plantas, o que demonstra a
dimensão desta indústria.” Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
É uma planta utilizada também na medicina popular. É utilizada no tratamento de inflamações
em mucosas, diarreias, gastrites e cólon irritável. Usada como remédio caseiro no tratamento
de inflamações buco-faringio-laríngeas (aftas), afonia, amigdalites, gengivite, faringite
(enxaguamentos e gargarejos) e úlceras.
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Orchis papilionacea subsp. (?); sinónimo = Anacamptis papilionacea
Nome comum: erva-borboleta
A designação “papilionacea” deriva da sua forma de borboleta.
Morfologia: planta herbácea, vivaz, com dois
pseudo-tubérculos
ovóides,
sésseis,
pedunculados. Caule erecto, cilíndrico, de 15 a
40 cm (máximo 50 cm) de altura, liso e glabro,
com escamas basais embainhadas e
escamosas, verde-escuro na base e púrpura na
parte superior. Brácteas membranosas, ovallanceoladas, de comprimento igual ou
ligeiramente maiores que o ovário, e de cor
rosa-púrpura uniforme. Três a oito folhas
basais em roseta, linear-lanceoladas, glabras,
de 6 a 18 cm de comprimento e 1 a 2 cm de
largura, de cor verde claro, não manchadas. 2 a
4 folhas caulinares progressivamente mais
reduzidas e embainhadas ao aproximar-se da
inflorescência, sendo que as duas superiores
são bractiformes e podem estar manchadas de
vermelho-púrpura. Inflorescência em espiga
irregular ovóide a sub-cilíndrica, grande, com 4
a 9 flores cor-de-rosa-púrpura. Sépalas
lanceoladas, com 10 a 25 mm (30 mm) de
comprimento e 4 a 10 mm de largura,
coniventes com as pétalas (cerca de 15 mm por
3 mm), formando todas um capuz ou capacete
aprumado, alargado e aberto, de cor rosapúrpura, nervurado, tanto no interior como no
exterior, por veias longitudinais mais escuras,
bem visíveis. Labelo inteiro mais comprido que
largo, de 30 a 35 mm por 20 a 25 mm de
largura, base estreita, com o bordo crenulado
ou dentado, de cor rosa com marcada e evidente maculação de linhas púrpura que irradiam em
leque a partir da base. Esporão de 10 a 15 mm de comprimento, tubular, recto, dirigido para
baixo e ligeiramente curvado. Ginostémio erecto de 5 a 7 mm de comprimento. O ovário, é
cilíndrico e torcionado.
Distribuição: a ampla dispersão desta espécie na Região Mediterrânica até à Turquia e no Norte
de África, deu origem a muitas variações morfológicas, hoje consideradas sub-espécies.
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Ecologia: ocorre em prados anuais e clareiras de matos xerofíticos (frequentemente estevais),
em solos pedregosos, em locais soalheiros ou, sobretudo, de meia sombra.
Ocorrência: são comuns os híbridos com Orchis (Anacamptis) morio.
Similares: a subsp. grandiflora, que é frequentemente mencionada para a Península Ibérica,
distingue-se, principalmente, por flores grandes. Todavia, as fotografias disponíveis desta subespécie na Internet, mostram, claramente, que no caso que aqui se publica e apresenta, não
estamos em presença da sub-espécie classificada como grandiflora. Com efeito, a sub-espécie
rara e que hoje aqui se apresenta, tipificada pelas duas fotografias exibidas nesta descrição,
que ocorre nos prados húmidos, perto das ribeiras, em solos neutros ou francamente ácidos,
da área interior do polígono Ourique, Castro Verde, Mértola e Almodôvar – Portugal, mais a
área alargada 20 / 30 km em redor dos limites da primeira, é diferente. A variação do tamanho
e da coloração das peças florais (gálea muito maior e mais escura e labelo escuro e bem
maculado) causaram já, anteriormente, a descrição de várias outras sub-espécies próximas ou
subordinadas à O. papilionacea, a nível Europeu. Este deve ser um dos casos, embora não vos
possa dizer, neste momento, qual é esta sub-espécie. Os grupos reconhecíveis baseados na
coloração não são os mesmos que seriam obtidos de acordo com os tamanhos florais. Plantas
com caracteres intermediários são frequentes, em todas as combinações possíveis, o que
sugere que estamos, simplesmente, confrontados com uma espécie polimórfica. É o que
acontece neste caso, com esta sub-espécie, quanto a mim muito mais bonita que a espécie
padrão. O que é surpreendente (ou talvez não) é que, conjuntamente com estes exemplares e a
apenas a alguns metros, ocorrem, esporadicamente, exemplares muito mais próximos da O.
papilionacea padrão.
Época de floração: florescem no fim do Inverno ou já na Primavera (Março a Maio),
dependendo das condições pluviométricas do ano.
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Género Epipactis
O Género Epipactis, assim designado por Théophraste cerca do ano 50 A.C., é um Género
essencialmente euro-asiático (com excepção do Norte da Escandinávia, mas incluindo o Norte
de África), com cerca de 36 espécies nesta grande área e, pelo menos, uma espécie endémica
na América e outra na África sub-sariana.
É uma planta com rizomas, com brácteas foliáceas e com pétalas e sépalas semelhantes. O
labelo, com o hipoquilo em taça, que contém um líquido nectarino, é um dos elementos muito
característicos do género. É esse líquido que faz com que este Género seja fundamentalmente
fecundado por insectos.
Variabilidade: devido ao facto da sua grande amplitude ecológica é uma espécie muito variável
tanto no porte, na coloração e nas dimensões. O Género Epipactis parece estar em plena fase
de evolução. Para distinguir as várias espécies há que atender principalmente à forma e à
disposição das folhas e às características específicas de algumas partes das flores. Neste
aspecto, é de referir que é particularmente difícil distinguir as três espécies, presentes no Sul
de Portugal:- Epipactis helleborine (L.) Crantz, Epipactis lusitanica D. Tyteca (particularmente
importante para nós por se tratar de uma espécie local e rara que, do meu conhecimento, só
está presente no Alentejo, no Algarve e na Andaluzia (existem alguns relatos de ocorrência a
Norte, não muito longe do vale do Tejo, que necessitam de confirmação) e Epipactis tremolsii C.
Pau.
Em Portugal, a Norte, existem mais duas espécies:
Epipactis palustris (L.) Crantz que ocorre em juncais, pauis, turfeiras, prados húmidos na
margem de corpos de água. Em sítios abertos e húmidos perto do litoral, sobre solos arenosos
e frequentemente básicos;
Epipactis fageticola (C.E.Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers sob coberto de bosques
caducifólios, principalmente de carvalho-negral e, menos frequentemente, soutos e bosques
ripícolas. Em substratos húmidos. Apresentam-se algumas imagens de folhas, para se apreciar
como é um dos elementos fundamentais para a distinção das espécies.
A primeira fotografia é
das folhas de Epipactis
lusitanica. A seguinte é
das folhas de Epipactis
tremolsii C. Pau, com a
particularidade de ser o
único caule ramificado
em todas as Orquídeas
que vi até hoje.
Folhas de Epipactis lusitanica
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Epipactis lusitanica D. Tyteca
Nome comum: não tem
Morfologia: planta com rizomas curtos e
espessos dos quais partem raízes fasciculadas.
Caule verde, erecto, robusto, com pilosidade
abundante e curta, muitas vezes tingido de
vermelho escuro a violeta desde a base, mas
sempre tingido no topo, delgado e duro, com
30 a 70 cm de altura. Entre 4 e 15 folhas
dispostas alternadamente em espiral, ovadas e
largas (10 -15 cm de comprimento por 5 -10 cm
de largura), verdes, horizontais, macias,
nervuradas longitudinalmente e finamente
dentadas quando analisadas à lupa. As
brácteas são verdes, lanceoladas, pendentes, e
duas ou três vezes mais compridas que as
flores, sendo que as inferiores são maiores que
as superiores. A inflorescência é bastante
densa e pende, normalmente, no cimo. Ocupa
o topo (2/3) da altura do caule. As flores
campanuladas,
pediceladas,
verdeavermelhadas, medindo globalmente entre 10
e 20 mm são em número muito variável; (entre
10 – 25 e ainda mais nas plantas de maiores
dimensões). As sépalas e as pétalas são
bastante semelhantes, embora as pétalas
sejam, normalmente, um pouco mais
pequenas e mais coradas que as sépalas. Tem
um formado triangular, são bastante largas,
com uma superfície externa rugosa e nervuras
muito marcadas, esverdeadas, tingidas de cor-de-rosa. Estão ligeiramente curvadas para a
frente. O labelo tem um hipoquilo em taça, de cor verde escura a castanha, brilhante no
interior, devido a uma cera muito odorífera que contém, que imita perfeitamente um néctar. O
epiquilo tem uma forma triangular ou em forma de coração. Tem um aspecto rugoso e uma cor
rosada com 2 protuberâncias púrpuras ou amareladas na base, separadas por um sulco pouco
profundo e escuro. As 2 polinídias lisas, são de um amarelo pouco acentuado. O ovário, que
apresenta normalmente uma pilosidade curta e densa, é curto e não se apresenta torcionado.
O pedúnculo é relativamente curto.
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Ecologia: é uma espécie de sombra ou meia-sombra (orlas ou sob coberto de sobreirais,
azinhais, pinhais e matagais) e indiferente ao solo em que cresce, mas preferencialmente
ácidos, embora, tenha que ser fresco.
Distribuição: na nossa região tem sido vista com abundância em Pé-de-Boi, São Barnabé –
Almodôvar, dispersa pela Serra do Caldeirão e, talvez, na Rocha da Pena e no resto do barrocal
algarvio, muitas vezes confundida com a Epipactis tremolsii Pau. que é muito parecida.
Polinização: fundamentalmente alógama, atrai, sobretudo, insectos do tipo vespa. Estes
variam, no entanto, segundo as diferentes regiões e os diferentes biótopos. Segundo alguns
autores dá-se também a auto-fecundação quando faltam os insectos polinizadores. De facto, a
flor é visitada por um número muito grande e muito diverso de insectos. Muitos deles, porém,
não são polinizadores efectivos, quer pelo seu pequeno tamanho, quer pelo comprimento da
sua língua que lhes permite retirar o néctar sem tocar nas polinídias.
Época de Floração: de Abril a Julho.
Imagens: todas as fotografias são de Pé-de-Boi, São Barnabé – Almodôvar.
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Género Neotinea
A designação do Género Neotinea é uma homenagem ao botânico siciliano Tineo.
O Género Neotinea foi, até há pouco tempo, mono-típico ou mono-específico. Só se lhe
conhecia a espécie maculata. Existem, contudo, três Orquídeas muito parecidas: a Neotinea
(Orchis) conica, a Neotinea (Orchis) lactea e a Neotinea (Orchis) tridentata que, conjuntamente
com a Neotinea (Orchis) ustulata, que não existe no Sul de Portugal, foram recentemente
transferidas do Género Orchis para o Género Neotinea. Juntam-se, assim, à antiga “Orchis
intacta” que agora é conhecida por Neotinea maculata, para formar o Género Neotinea com 5
espécies.
Apesar de sua grande extensão geográfica,
muitas autoridades há muito que suspeitavam
que as semelhanças morfológicas entre as
antigas O. conica, O. lactea e O. tridentata
indicavam uma relação muito próxima e isso
foi confirmado por um estudo genético. Estas
Orquídeas são, agora, por vezes, referidas
simplesmente pelos sinónimos Neotinea
conica, Neotinea lactea e Neotinea tridentata.
A descrição da Neotinea (ou Orchis) lactea é,
em tudo, semelhante à Neotinea conica
(embora o epíteto conica fosse aqui mais bem
aplicado).
O nome diferente refere-se à cor das flores,
que têm uma cor leitosa pálida (embora o
labelo possa ser também marcado com
pontos escuros e estrias). Outra diferença é
que nesta espécie (Neotinea lactea) o labelo é
muito convexo, contrariamente ao labelo da
Neotinea conica, que é muito côncavo. Há algum debate sobre a extensão do alcance da
distribuição desta orquídea no Mediterrâneo devido à confusão com as Orquídeas semelhantes
(mencionadas acima) Neotinea conica a Oeste e Neotinea tridentata em outras partes do
território.
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Neotinea (Orchis) conica Willdenow; sinónimo – Orchis tridentata subsp. conica
Willdenow
Nome comum: não tem
A designação (conica) advém do formato da inflorescência. Esse facto não é particularmente
evidente, com excepção de quando é muito jovem, no caso do Baixo Alentejo. Neste caso o
nome mais apropriado seria Neotinea (Orchis) cilindrica. Que eu saiba, é a primeira vez que é
mencionada para o Baixo Alentejo.
Morfologia: planta herbácea, vivaz, tem dois
pseudo-tubérculos ovóides. Caule erecto,
cilíndrico, robusto, liso, glabro, de 10 a 30 cm
(máximo 35) de altura, verde-escuro (em alguns
casos parece coberto por uma bráctea verdeclara). Brácteas membranosas, lanceoladas,
ligeiramente maiores que o ovário e de cor rosaverdoso com nervura central verde.
3 a 8 folhas basais em roseta, lanceoladas,
oblongas, de 6 a 10 cm de comprimento e 1,5 a
2,5 cm de largura, de cor verde, não manchadas.
2 a 4 folhas caulinares mais reduzidas,
bráctiformes. Inflorescência em espiga cónica
curta ou cilíndrica mais alongada como acima
mencionado, densa, formada por flores
pequenas variando de cor sempre na gama do
rosa-claro. Sépalas muito iguais em tamanho, de
cor rosada ou brancas, pontiagudas, com 7 a 9
mm de comprimento e 3 a 4 mm de largura (são
soldadas nos lados deixando os ápices soltos.
Essas pontas soltas são divergentes e recurvadas
em todos os sentidos nas extremidades e muito
finas. Pétalas muito parecidas, mas sem pontas,
formando em conivência com as sépalas, um
capuz ou capacete muito fechado, aprumado.
São verdosas na base e de cor branca ou rosaclaro com nervuras verde-púrpura no exterior e
púrpura no interior.
Labelo profundamente trilobado, chanfrado, em
forma de cruzeta, ligeiramente côncavo, mais
comprido que largo, de 7 a 8 mm por 6 a 7 mm de
largura.
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Lóbulo médio de cor branca ou rosada na zona central, mosqueteada com pontos cor-de-rosa
mais escuros mas de intensidade variável. Lóbulos laterais perpendiculares ao lóbulo médio,
que é ligeiramente mais comprido e largo do que estes, de cor branca ou rosada, mosqueteada
com pontos cor-de-rosa iguais à do lóbulo médio. O lóbulo médio e os laterais são finamente
crenulados ou dentados nas extremidades. Esporão de 9 a 11 mm de comprimento, tubular,
virado para baixo. Ginostémio erecto de 3 a 4 mm de comprimento. O ovário, cilíndrico,
torcionado, de cor verde.
Distribuição: ocorre na Europa Ocidental (Sudoeste) e no Norte de África,
Ocorrência: em Portugal tem uma distribuição localizada e localmente abundante.
Ecologia: em prados, pastagens, tomilhais, clareiras e orlas de matagais xerofiticos e bosques
perenifólios, nas bermas de estradas, sob meia-sombra. Vive em solos calcários
descarbonatados e, no Baixo Alentejo, neutros.
Época de floração: de Fevereiro a Maio.
Imagens: as fotografias da Neotinea (Orchis) conica foram feitas na Semblana, junto à ponte
sobre a ribeira de Oeiras, na estrada de Almodôvar para Mértola.
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Neotinea maculata (Desfontes) Stern
Nome comum: não tem
Morfologia: planta herbácea, vivaz, com dois
pseudo-tubérculos ovóides, pequenos. Caule
erecto, delgado, frágil, de 10 a 20 cm (máximo 30)
de altura, verde com manchas escuras, coberto no
primeiro terço do seu comprimento com uma
bráctea (ou folha bracteiforme (?)) verde-clara.
Brácteas finas, ligeiramente menores que o ovário.
Três a quatro folhas basais em roseta, oblongo elípticas, de 6 a 12 cm de comprimento e 2,5 a 4,5
cm de largura (relativamente grandes e muito
contrastantes para o pequeno e discreto porte da
planta), de cor verde, profusamente manchadas.
Folhas caulinares embainhadas. Inflorescência em
espiga, curta e densa, formada por flores diminutas
que se orientam quase todas para o mesmo lado,
variando de cor esverdeada, branca a rosa-claro.
Sépalas de cor branca ou verdosa, raiadas de verde
ou púrpura, coniventes com as pétalas, formando
todas um capuz ou capacete diminuto, muito
fechado e pontiagudo., Labelo trilobado, mais
comprido que largo. Lóbulo médio de cor branca,
rosa raiado ou tingido de púrpura, dentado e, por
vezes, bífido. Lóbulos laterais lineares. Esporão de 1
a 1,5 mm de comprimento, relativamente largo,
cónico, virado para baixo. Ginostémio, pequeno,
erecto. O ovário, torcionado, de cor verde. Os
agentes polinizadores não são conhecidos, embora
as flores produzam néctar. Parece provável que a auto-polinização não seja rara. As flores são
perfumadas, com odor a baunilha. Apesar disso pensa-se que as flores sejam, às vezes,
cleistogâmicas (que se fecundam a si próprias antes de abrirem ao exterior). Não se conhecem
híbridos desta espécie com outras espécies do mesmo ou de outro Género.
Ecologia: vive indiferentemente em solos básicos, ácidos ou neutros em pastos, dunas, bermas
de estradas e clareiras de vários tipos de bosques e de matagais.
Distribuição: ocorre em grande parte da Região Mediterrânica, Irlanda e Macaronésia
(Madeira, Açores e Canárias). Não tenho dúvidas, expressas por vários autores sobre a sua
ocorrência no Baixo Alentejo.
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Ocorrência: em Portugal Continental tem uma distribuição localizada, rara e localmente
escassa.
Época de floração: entre Fevereiro/Março e Abril/Maio.
Imagens: as fotografias são da Semblana, junto à ponte sobre a ribeira de Oeiras, na estrada de
Almodôvar para Mértola – Baixo Alentejo (quase no mesmo local que a Neotinea conica).
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Género Serapias
O Género Serapias tem a sua etimologia no Deus egípcio Serapis, que era o touro sagrado de
Mênfis - Apis, em quem a deusa da fertilidade Osíris tinha encarnado. Este Género possui
vários (2 a 5) pseudo-tubérculos ovóides, inteiros em que os 2 ou 3 mais jovens, são
longamente pedunculados. Brácteas da cor das sépalas e, como elas, percorridas de nervuras
longitudinais mais escuras. As folhas são estreitas e, geralmente, brilhantes. As caulinares
assemelham-se às brácteas. Sépalas alongadas, ovado-lanceoladas, as laterais coalescentes,
perecendo parcialmente soldadas (mas não o sendo), formando com a sépala central, um
capuz sobre o ginostémio. As pétalas, muito diferentes das sépalas, inteiramente escondidas no
capuz, têm, quase sempre, cor púrpura na base. O labelo trilobado, com uma pilosidade central
mais ou menos evidente, tem uma zona mais estreita que o divide numa parte interna, o
hipoquilo (quase sempre totalmente escondida pelo capuz), e uma parte externa, o epiquilo. O
hipoquilo tem dois lóbulos laterais e, na base, uma calosidade escurecida, inteira ou dividida
em duas partes. São desprovidos de esporão. O ovário é não torcionado. É um Género
essencialmente Mediterrâneo, isolado e bem caracterizado. As 17 espécies e 3 sub-espécies,
segundo alguns autores, são muito próximas e, por esse facto, difíceis de classificar. As diversas
espécies hibridizam-se, embora com dificuldade, quer com espécies do mesmo Género, quer
com espécies de outros Géneros, sobretudo Orchis, (mas com excepção do Género Ophrys). O
pólen está contido em polinídias.
Embora seja um aspecto controverso, existem em Portugal, para além da S. cordigera e S.
lingua, a S. parviflora, a S. strictiflora, a S. vormeracea, a S. occidentalis e a S. perez-chiscanoi.

Fonte: à esquerda retirado de F. Durán Oliva e à direita de “Semantic Scholar from Morphological
Systematics of Serapias L. (Orchidaceae)”.
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Serapias cordigera L. subsp. gentilii (?)
Nome comum: serapião-de-flores-grandes ou bico-de-queimado
A designação (cordigera) advém de cordi = coração (formato do epiquilo em forma de coração),
e gera que significa portadora.
Morfologia: planta herbácea, vivaz, com 2 ou 3
pseudo-tubérculos sub-globosos, um séssil e o
outro ou outros pedunculados. Caule erecto,
cilíndrico, robusto, de 18 a 40 cm (máximo 55)
de altura, verde-escuro, mas que na base tem
tiras
avermelhadas.
Brácteas,
largas,
ligeiramente mais curtas que as flores e de cor
púrpura-acinzentadas, mais ou menos pálido,
nervuradas de verde. 4 a 9 folhas basais,
lanceoladas, de 4 a 16 cm de comprimento e
1,5 a 2,5 cm de largura, de cor verde mas
manchadas com tiras avermelhadas na base. 2
a 3 folhas caulinares mais reduzidas,
embainhadas,
bráctiformes.
Brácteas
purpúreas, lanceoladas, mais curtas que as
flores. Inflorescência em espiga ligeiramente
ovóide, curta e densa, formada por 3 a 12
flores grandes de cor vermelha vivo a
castanha-púrpura, nervuradas de púrpura no
interior e de cor acinzentada na face externa.
Sépalas lanceoladas, soldadas até ao ápice, de
20 - 30 mm de comprimento e 5 a 9 mm de
largura. Pétalas mais pequenas, com 6 a 9 mm
de comprimento, acuminadas, formando com
as sépalas um capuz ou capacete aberto, de
cor vermelha vivo a castanho-púrpura escuro,
nervuradas de púrpura-verdoso no exterior e
púrpura escuro no interior. Na Serapias
cordigera subsp. cordigera o labelo é
cordiforme, mais comprido que largo, de 30 a
42 mm. Lóbulo médio de cor vermelha escura
ou de castanho-avermelhado a púrpura,
nervurado de veios escuros, arredondado na
base e com o aniquilo, cordiforme, tão largo
como o hipoquilo (18 a 24 mm) e munido, pelo
menos até ao meio, de uma pilosidade longa e
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densa de pêlos castanho-escuros ou castanho-avermelhada a púrpura. Essa pilosidade, de
acordo com a Flora Ibérica e, penso que por arrastamento, a Almargem indica que, pelo menos,
no Baixo Alentejo, Algarve e Extremadura Espanhola, pode ser uma mistura de pêlos castanhoescuros e esbranquiçados, enquanto sabemos que, no Norte e Centro de Portugal, são só pêlos
castanho escuros.
Neste caso aqui apresentado, o facto de ser uma planta de relativo menor porte, o labelo ser
castanho – avermelhado mas claro, substancialmente mais pequeno do que o das Serapias
cordigera subsp. cordigera que temos visto, com pilosidade branca (embora, como vimos
acima, esta não seja uma característica decisiva de diferenciação), leva-nos a propor estarmos
na presença da sub-espécie gentilii, descrita para esta região e com estas características. A
suportar essa nossa assunção está também o facto de que, na Serapias cordigera subsp.
cordigera o hipoquilo ter uma aba que cobre o epiquilo, que, neste caso, está ausente. Esta é
mais uma característica de diferenciação entre as duas sub-espécies.
O labelo tem sempre na base, duas calosidades púrpura, quase negras, brilhantes, divergentes.
Lóbulos laterais arredondados, com as bordas mais escuras e só parcialmente ocultos pelo
capuz. Ginostémio erecto de 10 a 12 mm de comprimento. O ovário, cilíndrico, não torcionado,
de cor verde-acinzentada. Polinídias verdosas lavadas de púrpura.
Distribuição: está distribuída pela Península Ibérica; Ilhas Baleares; Sudoeste da Europa (desde
o Sul de França até aos Balcãs), Noroeste de África (Marrocos, Argélia e Tunísia). Em Portugal
ocorre no Minho, Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Litoral, Beira Alta, Beira
Baixa, Ribatejo, Estremadura, Alto Alentejo, Baixo Alentejo, Algarve e no arquipélago dos
Açores.
Ocorrência: embora de forma localizada, rara, descontínua e irregular.
Época de floração: de Março a Junho.
Polinização: é uma espécie alógama. Ao contrário de outras Orquídeas, estas não são tão
selectivas quanto aos agentes polinizadores. Estes podem ser principalmente abelhas, mas
também besouros e outros. Assim, a polinização ocorre quando esses insectos atravessam o
ducto formado pelas pétalas e pelos lobos laterais do hipoquilo.
Imagens: fotografias de Pé-de-Boi, São Barnabé – Almodôvar.
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Serapias lingua L.
Nome comum: erva-língua, serapião
A designação (lingua) advém do formato do epiquilo (porção superior do labelo, que é a parte
mais vistosa e que se destaca da porção basal por meio de uma constrição) em forma de língua.
Morfologia: planta herbácea, vivaz, com mais
de dois (até cinco) pseudo-tubérculos subglobosos, um séssil e os outros pedunculados.
Caule erecto, cilíndrico, de 12 a 30 cm (máximo
55) de altura, verde-escuro. Brácteas ovais,
largas, glabras, com os extremos pontiagudos,
de comprimento similar à altura do capuz ou
ligeiramente mais curtas, de cor esverdeada,
com alguma púrpura, nervuradas de púrpura
violáceo. 4 a 9 folhas basais, linearlanceoladas, levantadas e arqueadas, de 5 a 13
cm de comprimento e 1,5 a 2,5 cm de largura,
de cor verde mas, por vezes, manchadas com
tiras avermelhadas na base, 2 a 3 folhas
caulinares mais reduzidas, embainhadas,
bráctiformes. Inflorescência em espiga
comprida e laxa, formada por 2 a 6 flores
médias de cor vermelha a púrpura pálida.
Sépalas compridas, lanceoladas, de 13 25 mm
de comprimento e 3 a 6 mm de largura. Pétalas
um pouco mais pequenas, formando com as
sépalas um capuz em bico, horizontal, aberto,
de cor lilás pálido, nervurado de púrpura
violáceo. Labelo oblongo, mais comprido que
largo, de 15 a 30 mm, de coloração variada que
pode ser amarela, rosada, salmonada ou
castanha-avermelhado e munido de uma
pilosidade fraca. O lóbulo médio tem, na base,
uma única calosidade púrpura quase negra,
brilhante, semelhante a um grão de café, que é
a característica que permite a identificação e
separação fácil das outras espécies do Género.
Eventuais dúvidas na identificação podem
remover-se com a observação do formato do
labelo e prestando atenção ao número e forma
das calosidades existentes no hipoquilo
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(porção basal do labelo). Este, o hipoquilo, é ligeiramente côncavo e com o centro pálido.
Lóbulos laterais de cor púrpura claro, com as bordas mais escuras e totalmente oculto pelo
capuz. O epiquilo, menos comprido que o hipoquilo, lanceolado, com 8 a 18 mm de
comprimento e 4 a 12 mm de largura, projectado para a frente, pendente ou rebatido para
trás. Ginostémio sub-erecto de 8 a 9 mm de comprimento. O ovário, grande, cilíndrico, não
torcionado, de cor verde-acinzentada. Polinídias amarelo - verdosas.
Distribuição: ocorre na Região Mediterrânica (Sul da Europa e Noroeste de África) excepto Ásia
menor, Chipre, Líbano e Israel.
Ocorrência: em Portugal tem uma distribuição localizada e localmente muito abundante.
Ecologia: em relvados húmidos, pauis, em solos neutros ou ácidos, do Norte ao Sul do País.
Época de floração: de Abril a Junho.
Imagens: fotografias feitas no ramo esquerdo das nascentes da Ribeira de Oeiras a Sul de
Almodôvar.
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Género Cephalanthera
Cephalanthera: nome genérico que provém do grego "cabeça" e do latim, anthera = "antera", e
é uma referência à forma globular das anteras da flor, similares a uma cabeça.
O Género é composto de 19 espécies, todas euro-asiáticas, excepto uma espécie Norteamericana. Na Península Ibérica existem três espécies e, em Portugal, existem apenas duas.
Uma existe na maior parte do País ainda que pouco abundante – a Cephalanthera longifolia – e
a outra, rara e localizada, nos carvalhais de Trás-os-Montes – a Cephalanthera rubra. São
plantas graciosas, com rizomas (e não pseudo-tubérculos, neste caso) que lhes permitem uma
multiplicação vegetativa ativa. As folhas são verdes (estas plantas são autotróficas – têm
fotossíntese). A sépala superior e as pétalas são mais ou menos coniventes formando um capuz
ou capacete. O labelo é dividido em hipoquilo e epiquilo. Estas espécies ibéricas não têm
esporão nem estímulo para os polinizadores.
Este Género pode encontrar-se no Ocidente, no Sudeste da Ásia e no Norte de África. Na
Europa ocorre em grande parte do Oeste e do Sul. Em algumas partes da sua área de
distribuição como é o caso do Sul de França e de Espanha, é comum , mas está em perigo de
extinção, em particular, nas zonas do Norte, como na Bélgica e no Reino Unido.

Alfredo A. Mendes Franco

55

ORQUÍDEAS SILVESTRES DO SUL DE PORTUGAL

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Nome comum: não tem.
Cephalanthera longifolia foi descrita por (L.) Fritsch e publicada em Oesterreichische
Botanische Zeitschrift em 1888.
Como se mencionou na descrição do Género o nome genérico que provém do grego "cabeça"
e do latim, anthera = "antera", e é uma referência à forma globular das anteras da flor,
similares a uma cabeça. Longifolia é um epíteto que provém do latim que significa "com folhas
compridas”. É facilmente reconhecível pela sua grande inflorescência de flores totalmente
brancas.
Morfologia: planta vivaz, da família
Orchidaceae com rizomas (e não pseudotubérculos). Tem as folhas compridas, estreitas
e afiladas, de onde deriva o seu nome comum.
A planta alcança uma altura de 25 cm a 45 cm
em condições típicas. A inflorescência possui
de 8 a 20 flores campanuladas de
aproximadamente 1 cm de tamanho, muitas
vezes não totalmente abertas, dispostas em
espiga
Sépalas oval-lanceoladas; pétalas
formando um capuz com a separa dorsal.
Labelo com 7 a 10 mm de comprimento;
hipoquilo branco, côncavo; epiquilo alongado,
cordiforme, côncavo, branco, manchado de
amarelo na parte superior, com 4 a 7 saliências
longitudinais amarelo-alaranjadas.
Distribuição: distribui-se por boa parte da
Europa (no Ocidente), no Sudeste da Ásia e no
Norte de África, em Portugal encontra-se
sobretudo a Norte do Tejo, na Serra da
Arrábida e no barrocal Algarvio.
Ocorrência: em Portugal distribui-se de forma
descontínua.
Ecologia: no geral ocorre em lugares húmidos
na orla ou sob coberto de bosques e florestas,
indiferentemente sobre solos arenosos,
alcalinos ou ácidos.
Época de floração: dá-se de Março a Julho,
dependendo da localização e altitude.
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Polinização: esta espécie não tem esporão nem outro estímulo para os polinizadores. É
polinizada principalmente por insectos do Género “hymenoptera” - vespas, abelhas e formigas
de asas - atraídos pelo aspecto visual e não pela presença de néctar.
Protecção: faz parte do Anexo II da CITES – grau de protecção B - espécies cujo comércio deve
ser controlado, apesar de não se encontrarem em perigo de extinção, de modo a evitar uma
comercialização não compatível com a sua sobrevivência.
Imagens: fotografias obtidas na Roca da Pena (Algarve).

Alfredo A. Mendes Franco

57

ORQUÍDEAS SILVESTRES DO SUL DE PORTUGAL

Género Spiranthes
O Género Spiranthes tem a sua etimologia no prefixo “spir”- espiral e “anthes” - flores; (planta
com inflorescência em espiral). Este Género tem como particularidades ter raízes carnosas e 2 a
6 pseudo-tubérculos fusiformes, folhas estreitas, erectas, lanceoladas, mais pequenas no caule,
inflorescência espiralada e laxa. As flores dispostas em espiral são pequenas, brancas, tubulares
e horizontais. O labelo é oblongo, inteiro, com néctar, sem esporão e com um odor
pronunciado.
Este Género está, sobretudo, representado no continente Americano, onde se podem
encontrar entre 30 e 300 espécies conforme a sistematização adoptada. Na Europa encontramse 3 ou 4 espécies se considerarmos:
 a Spiranthes sinensis (PERS.) AMES, uma espécie predominantemente asiática que penetra um
pouco na Europa, nos Urais. Muito próxima da Spiranthes aestivalis, distingue-se desta pelas
suas flores rosadas;
 a Spiranthes romanzoffiana Cham., também designada por Irish lady’s tresses, espécie
predominantemente Norte-americana que tem sido detectada na Irlanda, Irlanda do Norte,
Escócia e na costa Oeste de Inglaterra.
Em todo o Portugal Continental e, também, no Sul de Portugal só ocorrem as:
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. em prados na margem e leitos pedregosos de cursos de água
temporários. Menos frequentemente em prados e urzais húmidos e juncais, e a;
Spiranthes spiralis (L.) Chevall em prados, clareiras de matos, urzais e bermas de caminhos.
Raramente em dunas ou campos de cultivo. Em sítios secos, em diversos tipos de substrato.
Texto de “DIAS COM ÁRVORES” dos Autores Paulo V. Araújo e Maria P. Carvalho sobre a
polinização da Spiranthes spiralis (mas com o mecanismo de polinização também válido para a
Spiranthes aestivalis).
“Existem vantagens, para as plantas, na estrutura helicoidal das flores à volta da espiga,
De facto, são várias as peculiaridades que se complementam para beneficiar o processo de
polinização desta orquídea (a Spiranthes spiralis). Cada flor é um sino estreito de sépalas (como
braços) e pétalas (mais curtas) brancas, com um labelo amarelo-esverdeado (que distingue pela
cor esta espécie da Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.) na base do qual estão duas tacinhas de
néctar e uma protuberância em forquilha (o rostelo, com uma gota de cola) que dificulta a
auto-polinização mas que cede amavelmente os sacos de pólen ao insecto que lhe tocar. Além
disso, apesar de pequeninas (cerca de 7 mm), as flores das “lady's tresses” são em geral
polinizadas por abelhas que, ao acederem ao doce, roçam inevitavelmente nos sacos de pólen
e assim o libertam. Contudo, as flores na parte superior da haste são mais jovens e ainda não
são férteis quando as da base já estão receptivas. O arranjo no suporte recurvo adequa-se, por
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isso, ao esvoaçar usual dos insectos, que começam a visita à inflorescência pela base, não
sobem a direito e no topo só recolhem pólen. Um dia depois de entregar o pólen a um
visitante, a flor abre-se e o rostelo endireita-se, deixando livre o acesso ao estigma que está
agora pegajoso e o próximo insecto a inspeccioná-la deixará ali o pólen que transportar. O
intervalo de 24 horas e o movimento da abelha da base para o topo asseguram que este pólen
vem de outra inflorescência, promovendo-se assim a polinização cruzada. Cada flor produz
cerca de 850 sementes, um valor baixo entre as Orquídeas, mas a planta também se propaga
vegetativamente através de rebentos laterais. Os exemplares mais altos que encontrámos
tinham cerca de 15 cm de altura, mas o talo de flores pode chegar aos 30 cm. Uma das fotos
mostra uma roseta basal de folhas ovais ao lado da espiga florida: são as folhas da próxima
estação, que se manterão à superfície até à Primavera, desaparecendo em Junho, uns quatro
meses antes de surgirem as novas flores.
O Género Spiranthes contém dezenas de espécies (o desacordo entre taxonomistas situa o
número algures entre 45 e 300) da Ásia, Austrália e América, a maioria da América do Norte e
Central. Na Europa só há quatro (ver página anterior) e, dessas, apenas duas, e raras, sobram
para Portugal.”
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Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.
Nome comum: trança-de-dama.
A designação da espécie (aestivalis) deriva da época de floração estival na maior parte dos
Países Europeus. No Sul de Portugal a floração dá-se no final da Primavera (Abril, Maio e, muito
raramente em Junho).
Morfologia: esta planta frágil tem, como
particularidades, ter raízes carnosas e 2 a 4
pseudo-tubérculos fusiformes, talo erecto de
12 a 35 cm de altura. Folhas basais verde-vivo,
estreitas (0,4 – 1 mm), erectas, lanceoladas
com cerca de 12 cm de comprimento. As folhas
caulinares vão diminuindo de tamanho à
medida que ascendem no talo, passando quase
a escamas. A inflorescência é espiralada e laxa
e a espiga floral é alargada com múltiplas flores
brancas (6 a 24), muito pequenas, dispostas
helicoidalmente em espiral em torno do talo.
São tubulares e horizontais. As brácteas são
verdes e mais compridas que o ovário. Sépalas
horizontais, de 5 a 7 mm de comprimento,
lanceoladas, formando um tubo em conjunto
com as pétalas que têm um comprimento
muito similar. O labelo é oblongo inteiro,
ligeiramente mais comprido que as tépalas,
pendente e com os bordos dentados. As flores
têm néctar, sem esporão e têm um odor
pronunciado.
Distribuição: ocorre na Beira Litoral, Beira Alta,
Beira Baixa, Estremadura, Douro Litoral, Trásos-Montes, Alto Douro, Baixo Alentejo e
Algarve.
Ocorrência: esta espécie embora abundante
no Sul de Portugal é rara e encontra-se em
regressão no resto da Europa devido,
fundamentalmente, às drenagens dos terrenos
húmidos (desaparecimento do seu habitat) e à
eutrofisação das ribeiras.
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Ecologia: em Portugal pode-se encontrar em
prados húmidos, pauis, depressões húmidas
nas dunas litorais e turfeiras. No Sul de
Portugal encontra-se com abundância em solos
siliciosos, húmidos a encharcados das margens
ou em pequenas elevações de rocha no meio
do leito das Ribeiras.
Época de floração: como se mencionou
anteriormente a época de floração é variável e
está ligada à pluviosidade do ano. Nos anos
muito secos, floresce em Abril. Nos anos mais
húmidos a floração dá-se no final de Maio. É
uma orquídea que precisa de muita luz solar.
Polinização: esta espécie é, primordialmente
alógama. Os insectos (sobretudo) visitam a
espiga começando pelas flores inferiores e vão
subindo até atingirem as flores superiores.
Protecção: a Spiranthes aestivalis está inscrita no Anexo I da Convenção de Berna. É uma
espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa. Está incluída no Anexo IV-B
da Directiva 92/43/EEC, de 21 de Maio de 1992 (Directiva Habitats), relativa à preservação dos
habitats, transposta para a ordem jurídica portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
Abril (Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção
rigorosa).

Alfredo A. Mendes Franco

61

ORQUÍDEAS SILVESTRES DO SUL DE PORTUGAL

Híbridos
Os híbridos possuem características de ambos os progenitores.
Conhecem-se mais de 42 híbridos intra-genéricos naturais do Género Ophrys, o que denota
uma grande afinidade entre as espécies do Género. Por outro lado, não se conhecem híbridos
inter-genéricos. Isto tanto pode dever-se à barreira etológica da polinização, como à
incompatibilidade genética.
As diversas espécies do Género Orchis hibridizam-se muito facilmente, quer com espécies do
mesmo Género, quer com espécies de outros Géneros (com excepção do Género Ophrys), o
que complica a sua classificação e reconhecimento.
Apresentam-se a seguir algumas fotografias de alguns Híbridos. Alguns foi possível identificar,
mas outros não.

Híbrido não identificado pelo autor
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Ophrys x heraultii, produto da hibridização entre a
Ophrys speculum subsp speculum e a Ophrys
tenthredinifera.
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Ophrys x heraultii, produto da hibridização entre a Ophrys speculum subsp speculum e a Ophrys
tenthredinifera.

Híbrido não identificado pelo autor
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Híbrido entre as Orchis (Anacamptis) morio e a
Orchis (Anacamptis) papilionacea; trata-se da Orchis
x gennarii.
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POSFÁCIO
Descreveram-se alguns Géneros e algumas Espécies desses Géneros, que estão presentes na
área seleccionada – O Sul de Portugal Continental. Sul de Portugal Continental é o termo que
usámos para nos referirmos ao conjunto de duas das regiões naturais do País; a Região Alentejo
e o Algarve. É claro que não fomos (nem queríamos ser) exaustivos. Ficam por apresentar
várias espécies presentes no território seleccionado, de que até existem fotografias para o
fazer. Isso ficará para uma próxima oportunidade. Essa é uma das vantagens de apresentar este
trabalho em suporte digital. As actualizações e adições podem ser feitas sempre que se queira.
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GLOSSÁRIO
Nesta publicação, inclui-se um glossário com a finalidade de facilitar aos leitores não
especializados, a compreensão de alguns termos científicos, que não foi possível deixar de usar,
para mais precisão da exposição.
Alógama

Planta com flores fecundadas por pólen proveniente de outras plantas
(polinização indirecta). Nas Orquídeas alógamas, o pólen é, normalmente,
transportado por insectos.

Alternadas

Diz-se da disposição das folhas quando não se apresentam ao mesmo nível, nem
opostas umas às outras.

Androceu

Conjunto dos órgãos masculinos da flor. Filete, Antera e Sacos Polínicos.

Antera

Parte do estame que contém os sacos polínicos onde estão contidos os grãos de
pólen.

Antesis

Período de floração da planta.

Apical

Localizado no ápice ou terminação. Oposto a basal.

Ápice

Extremo superior ou ponta de algum órgão.

Apomixia

Diz-se da produção de sementes em óvulos que não tenham sido fecundados.

Autocompatível Flor que produz sementes por autogamia natural ou artificial.
Autogamia

Formação de sementes por uma flor fecundada com o seu próprio pólen,
geralmente sem a intervenção de insectos nem de outros agentes externos.

Basal:

Referente à base ou começo. Oposto a apical.

Bífido/a

Aplica-se a qualquer órgão que se encontra fendido em duas partes, embora esta
fenda não deva ser maior que metade do seu comprimento

Bioclima

Relação entre o clima e os seres vivos, num território.

Bolbo

Caule subterrâneo envolvido por escamas carnudas carregadas de reservas
nutritivas. Fica dormente se as condições climáticas não forem favoráveis

Bráctea

Órgão com a aparência de folha na base do pé floral ou pedicelo, embora distinto
na forma, cor e tamanho das folhas normais.

Bractiforme

Com aspecto de ou parecido com uma bráctea.

Bursícula

Pequena bolsa membranosa que envolve um corpúsculo pegajoso que cobre as
polínideas. Impede que este corpúsculo seque o que lhe permite aderir aos
insectos para que as polinídeas possam ser transportadas para outra flor.

Calcícola

Que vive preferencialmente em solos calcários ou básicos.

Calosidade

Parte de um órgão ou superfície floral, de consistência firme e diferenciada.

Cápsula

Fruto seco que se abre espontaneamente por fendas, poros ou ranhuras para que
saiam as sementes. É o fruto das Orquídeas.

Caulinar

Relativo ao caule. Diz-se da folha que se forma no caule da planta.

Cleistogamia

Autogamia que se produz quando a flor ainda está fechada.
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Clímax

Etapa final da sucessão da vegetação num território. É um ecossistema maduro.

Coluna

Também chamada ginostémio, é a estrutura especial das flores das Orquídeas,
constituída pelo prolongamento do pedúnculo floral, com a parte superior dos
órgãos femininos (gineceu) e a inferior dos órgãos masculinos (androceu).

Cotiledónios

Primeiras folhas formadas no embrião de uma planta.

Cromossomas

Corpos no núcleo da célula. O seu número é constante em todas as células, de
todos os indivíduos de uma espécie e contêm o património genético.

Distal

Extremo de um órgão mais afastado do ponto que se toma como base ou origem.

Ecologia

Ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente.

Edafologia

Também chamada Pedologia é a ciência que estuda os solos.

Endemismo

Planta restringida exclusivamente a um determinado âmbito geográfico.

Entomófila

Planta cujas flores tem polinização feita pelos insectos.

Epífita

Que se desenvolve sobre as árvores.

Epiquilo

Porção terminal do labelo, em alguns Géneros de Orquídeas.

Erecto

Em posição vertical, erguido

Espécie

Grupo de indivíduos que se reproduzem entre si, e não com outros grupos. À
espécie assim definida chama-se espécie biológica e constitui uma unidade
taxionómica, que inclui subespécies, raças e variedades. As espécies similares
agrupam-se no mesmo género.

Espelho

Zona central do Labelo, mais ou menos brilhante e colorida no Género Ophrys
onde normalmente se localiza a mácula característica da espécie.

Espiga

Tipo de inflorescência formada por flores que se dispõem sobre um só caule.

Esporão

Invaginação tubular, mais ou menos alargada no prolongamento basal do labelo e
que contém, normalmente, substâncias açucaradas.

Estame

Parte do órgão reprodutor masculino da flor, formado por um pedúnculo (filete) e
as anteras que contém o pólen.

Estigma

Porção terminal do órgão feminino que recebe o pólen.

Flora

Conjunto de espécies vegetais de um território.

Foliáceo

Com aspecto de folha.

Fusiforme

Com forma de fuso.

Gineceu

Conjunto dos órgãos femininos da flor. Estilete, Ovário e Estigma que em conjunto
formam o Carpelo.

Habitat

Condições ambientais em que vive um organismo.

Hermafrodita

Flor que tem os dois sexos.

Híbrido

Individuo que resulta do cruzamento entre duas espécies do mesmo Género ou
de Géneros diferentes.

Hipoquilo

Porção basal do labelo, em alguns Géneros de Orquídeas.

Inflorescência

Disposição das flores numa planta.
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Invaginante

Diz-se da folha ou estrutura foliar disposta rodeando o caule. Também é usual
designar essas folhas como embainhadas.

Labelo

Uma das três pétalas das Orquídeas, geralmente diferente das outras duas em
tamanho, forma e cor.

Lanceolada

Folha ou tépalas em forma de lança.

Laxa

Diz-se quando as flores estão bastante espaçadas ou pouco densas na
inflorescência. Opõem-se a densa.

Lobulado

Dividido em porções, mais ou menos arredondadas.

Maculado/a

Com manchas.

Micorrizas

Fungos simbióticos que vivem nas raízes das plantas superiores.

Mimetismo

Semelhança de um organismo, ou parte dele, com outro. Nas Orquídeas do
Género Ophrys, com as fêmeas dos insectos que as polinizam.

Néctar

Líquido açucarado segregado pelas flores para recompensar a visita dos insectos
polinizadores.

Ovário

Parte do gineceu que contém os óvulos. Depois da fecundação transforma-se no
fruto.

Parasita

Planta que obtém o seu alimento de outra ou de outro organismo vivo.

Pedicelo

Cada pedúnculo da inflorescência que suporta uma flor.

Perene

Planta que vive mais de uma estação invernal.

Perianto

Conjunto formado pelas pétalas e pelas sépalas. Nas Orquídeas é constituído por
dois verticilos com três elementos cada um. O primeiro (externo) forma o
conjunto das sépalas (cálice) e o segundo (interno), o das pétalas (corola).
Quando são iguais na forma e na cor designam-se por tépalas.

Polimorfismo

Formas distintas ou variações que podem apresentar os indivíduos dentro de uma
espécie ou de uma variedade.

Polinídias

Massa compacta formada por um grande número de grãos de pólen típica das
Orquídeas e de algumas outras plantas.

Polinização

Transporte do pólen desde os estames de uma flor para os estigmas da mesma
flor ou de outra diferente. No primeiro caso chama-se auto polinização e ao
segundo polinização cruzada.

População

Conjunto de indivíduos de uma determinada espécie que vivem numa área bem
definida.

Pseudo-tubérculoTambém chamada raiz tuberiforme, resulta da união íntima de raízes secundárias,
formando um corpo esférico ou ovóide, que atua como órgão de reserva
subterrâneo e perdura durante a fase inativa da planta.
Rizoma

Caule subterrâneo geralmente carnoso e horizontal, do qual brotam plantas
novas.

Roseta

Disposição das folhas situada na base do caule.

Saprófita

Que vive sobre matéria orgânica em decomposição.

Sépala

Cada uma das peças externas do perianto. Embora geralmente de cor verde, em
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algumas Orquídeas, pode ser colorido.
Simbiose

Associação entre organismos com benefício mútuo.

Taxonomia

Ciência que trata da classificação dos seres vivos.

Tépala

Designação que tomam as pétalas e as sépalas quando são iguais na forma e na
cor.

Torcionado

Rodado sobre o seu próprio eixo. Aplica-se ao ovário de algumas Orquídeas.

Tubérculo

Caule subterrâneo engrossado e carnoso que armazena substâncias nutritivas.
Não existe nas Orquídeas.

Xerófilo/a

Diz-se de uma planta que vive em ambientes secos. Opõem-se a higrófilo.

Zigomórfica

Flor com simetria bilateral (um único plano de simetria que divide a flor em duas
partes iguais). Todas as Orquídeas são zigomórficas.
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