
Como contribuir para a ampliação do conhecimento das borboletas de Portugal? 

O primeiro registo português de uma borboleta foi publicado por Bryk em 1940 e refere-se a uma Lycaena phlaeas 
observada em Lisboa por Rosenschold em 16 de Setembro de 1841. Desde essa data que muitas pessoas recolheram 
informação sobre borboletas, como Cândido Mendes de Azevedo, Teodoro Monteiro, Timóteo Gonçalves, Maria 
Amélia da Silva Cruz, José Passos de Carvalho e Martin Corley, entre muitos outros. 

Com a fundação do TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal o interesse pelas borboletas nacionais 
aumentou e muitas pessoas foram contribuindo com dados, fossem ou não especialistas, interessados pelo mundo 
natural e pela fotografia. 

O advento da Internet propiciou a massificação da informação sobre a biodiversidade e surgiram páginas eletrónicas 
com conteúdos interessantes, que foram dando a conhecer novas localizações e apoiaram a divulgação das borboletas. 

Com cerca de 2.600 espécies conhecidas em Portugal, as borboletas são o segundo grupo de insetos mais diverso (a 
seguir ao coleópteros). São igualmente fáceis de observar e fotografar, embora a maioria das espécies possua hábitos 
noturnos.  

E, como pode uma pessoa sem conhecimentos sobre borboletas contribuir com dados para as bases científicas?  

R: é muito fácil, basta fotografar a borboleta (adulto, ovo, lagarta ou crisálida) e enviar a foto para mim, por email, que 
tentarei identificá-la e, se possível, registarei os dados na base científica do TAGIS. Com a ajuda de todos poderemos 
conhecer melhor a cartografia das nossas borboletas e acabar com os desertos de informação faunística ainda 
existentes. Os registos contêm, entre outra, informação sobre a espécie, o local e a data de observação, bem como o 
nome do(s) observador(es) e são uma importante ferramenta de avaliação do estatuto de conservação de cada uma 
das borboletas de Portugal. 

PF contribua!  

Desde já o meu obrigado! 

 

 

Mapa com os “hotspots” das borboletas 
diurnas de Portugal (ropalóceros). As 
quadrículas com cores quentes mostram os 
locais de elevado índice, enquanto as cores 
frias referem locais com baixo número de 
espécies registadas. As áreas em branco 
referem-se a desertos de informação: 
nenhuma espécie registada!   


