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Melanoselinum decipiens (Schrad. et Wendl.) Hoffm.
Selinum decipiens Schrad et Wendl. (HANSEN & SUNDING, 1985). Thapsia decipiens (Schrad. &Wendl.) Hook. F. (PALHINHA,
1966). Angelica lignensis Reduron & Danton (DANTON et al., 1997).

Durante este trabalho foi feito um estudo taxonómico desta espécie nos Açores e
foi considerado tratar-se de uma nova espécie do género Angelica, Angelica lignescens
Reduron & Danton (DANTON et al, 1997). Por razões de conservação, dado ser este o
nome com que estas populações estão designadas no Anexo B-II da Directiva Habitats
decidiu-se não se alterar no presente trabalho a designação taxonómica, mas ter em
conta que se trata de facto de uma espécie distinta da planta da Madeira e portanto com
um habitat e ecologias não comparáveis.
Esta espécie foi referida nos Açores, pela primeira vez, para a ilha do Faial (em
1842) por WATSON, sob o nome de Melanoselinum decipiens (Schrad. et Wendl.) Hoffm.
In Gen. Umbell. Ed. 1:146 1814, tendo sido posteriormente retirada da sua lista de
plantas para os Açores (PALHINHA, 1966).
Na altura, Watson referiu que esta espécie apresentava características que
diferiam do género dado para a Madeira (GODMAN, 1870). Na sua história nomenclatural,
Thapsia decipiens e Selinum decipiens aparecem entre os sinónimos mais relevantes e
citados. A primeira referência ao género Angelica é de DROUET (1866) a espécimes
colhidos por Morelet na Caldeira da Serra de Sta Bárbara, tendo sido identificada como
Angelica montana Schl.. Este trabalho contém uma nota que refere a possibilidade desta
mesma planta ser a Angelica slyvestris Linn.
Pelo facto de não ter havido qualquer outra referência à planta colhida por
Morelet na Serra de Sta Bárbara (WATSON, 1870 & TRELEASE, 1897, apenas repetiram
esta nota de Drouet, e sendo este local um dos habitats conhecidos para a A. ligniscens,
parece provável ser esta a planta que Morelet colheu. Dúvidas foram levantadas por
vários autores sobre a verdadeira identidade de M. decipiens fora da Madeira, dúvidas
essas que culminaram recentemente num estudo em que a planta açoriana é então
designada de Angelica lignescens (DANTON et al., 1997). Originalmente dada para a ilha
do Faial (WATSON 1870; DROUET, 1866) foi também observada na ilha do Pico (TUTIN &
WARBURG, 1932). Posteriormente foi dada para a ilha Terceira (SILVA, 1963).
De acordo com a última checklist de plantas vasculares, esta espécie existe nas
ilhas de S. Miguel, Terceira Faial e Pico (HANSEN & SUNDING, 1993).
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É uma espécie é referida como muito rara, descrita como aparecendo apenas em
habitats, onde haja um fornecimento contínuo de água (SJÖGREN, 1973). Segundo TUTIN
(1964), esta espécie pertence a um grupo de 4 endémicas que raramente se encontram
fora do abrigo das crateras dos pequenos cones secundários nas partes superiores das
florestas de louro e no Ericetum mais baixo. Já com a designação de Angelica
lignescens é referida por PRESS & DIAS (1998) como típica nas margens de zonas
montanhosas com canais de água e zonas ligeiramente declivosas.
Distribuição
Açores: S. Miguel, Terceira, Pico, Faial e Flores.
Corologia
Espécie endemic dos Açores.
Protecção e status
Espécie protegida pela Directiva Habitats 140/99 Diário da Republica. Espécie
considerada em Perigo Crítico (CR), com populações muito fragmentadas, e com
flutuações na área de ocorrência.
Tipo funcional
Hemicriptófito perene. O caule é fisticular e lenhoso na parte terminal (PRESS
&DIAS, 1998). As folhas são verdes a amareladas, de forma exterior triangular a ovada,
3 (4)-pinadas com (55-) 91-169 x (30-) 72-150 cm. FRANCO (1971), refere dimensões de
40 x 30 cm, e acrescenta que são 2 a 3 penatissectas. Inflorescência são umbelas com
95-130 cm, muito ramosas e um tanto pubescente, 20 a 75 raios de 6 mm de
comprimento e sem brácteas. Flores são esbranquiçadas a verdes. Os frutos,
cremocarpos, demonstraram ser um aspecto essencial para distinguir o Melanoselinum
da Angelica (PRESS & DIAS, 1998, para revisão). Com 3.5-7 x 5 mm, oblongo a
suborbicular de uma cor castanho pálido. As margens dorsais. laterais do fruto são
proeminentes e acutas. Nas margens laterais tem asas de (0.4-) 0.5-1.5 mm, sendo a face
ventral côncava. No trabalho de PRESS & DIAS (1998) foi posto em consideração a
possibilidade de que populações de diferentes ilhas, no caso, o Pico e as Flores,
apresentam aspectos distintos no fruto tais como o tamanho e forma das asas e costas.
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Refere-se então a necessidade de estudos mais rigorosos que respondam à
possibilidade de se tratarem de variedades distintas.
Habitat
Esta espécie parece estar relacionada com condições ligeiramente declivosas e
em altitude. De realçar que 80% das populações desta espécie se desenvolviam em
situações exclusivamente fotófitas, enquanto 10% das mesmas estavam a crescer sob
mistas de luz e sombra. As restantes populações demonstraram ser exclusivamente
helófitas.
Um aspecto a realçar é a extrema dependência da espécie em relação à água.
Esta planta só ocorre em condições de grande encharcamento, muito vezes mesmo em
turfa. Esta dependência parece estar associada a vários aspectos, quer da morfologia
quer da ecologia da espécie. Pensa-se que a água poderá ser o “agente de dispersão” das
sementes, servindo também para o entumescimento da planta, contribuindo para o seu
suporte. A planta ao estar associada a meios turfosos, ou solos ricos (como prados ou
pequenos recantos de ribeiras onde é depositado material de escorrência), consegue dar
resposta para as suas elevadas exigências em nutrientes. Deste modo, desde já pode
referir-se que os habitats desta espécie são meios húmidos, ou mesmo turfosos,
principalmente em prados de gramínias e ribeiras.Uma análise rigorosa dos dados
ecológicos e fitossociológicos desta espécie confirmou a existência de dois habitats.
O habitat A corresponde ao habitat de a ribeiras, em que 50% das populações se
encontram nas encostas e 20% na própria linha de água, sobre matas galerias dominadas
por Juniperus brevifolia, Ilex perado ssp. azorica, Vaccinium cylindraceum e Erica
azorica, ocorrendo também espécies como a Culcita. macrocarpa, a Lactuca
watsoniana ou a Calluna vulgaris.
Em termos de material geológico, este é bastante diverso mas domina o traquiandesitico (tendo sido encontrado neste habitat em 60% das populações). O substrato é
frequentemente saxícola (60%), ocorrendo o terrícola (50%) e humícola (40%).
O habitat B corresponde a situações de prados ou turfeiras de Sphagnum spp., em locais
menos encharcados e onde decorre alguma decomposição de matéria orgânica.
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Este habitat de montanha, apresenta um domínio de espécies como Holcus
rigidus, Deschampsia foliosa e Blechnum spicant.
Este habitat, embora não de ribeira encontra-se associado a estas. Nos estudos
efectuados cerca de 30% das populações foram encontradas em depósitos de vertentes,
50% já na encosta e 30% em pequenos vales. O material geológico é extremamente
variável, ocorrendo traquiticos (10%), traqui-andesiticos (10%), andesiticos (20%),
depósitos indiferenciados (10%), solo evoluído (10%), entre outros. Em termos de
substrato domina o terrícola (80%), seguindo-se o saxícola (20%) e o turfícola (20%).
No decorrer deste estudo tem-se vindo a perceber que as populações desta
espécie se comportam como metapopulações. Existem populações “mãe” em altitude
(tipicamente o habitat B) que dispersam as suas sementes, por acção da água, para
linhas de água associadas a estas populações mãe. No entanto está a decorrer um estudo
mais pormenorizado para compreender este comportamento.
Ameaças
Qualquer medida que pretenda a protecção desta espécie tem preservar as
populações de montanha pois destas depende a dispersão da espécie. São estas
populações mãe (source), que possibilitam a re-colonização das ribeiras ou mesmo a
colonização de outras novas. Assim, num plano de conservação desta espécie a primeira
atenção deverá incidir nestas populações “emissoras de sementes”.
Um outro aspecto relevante na protecção desta espécie é a manutenção dos
regatos de montanha, para proteger as populações secundárias (sink), ou locais de
possível colonização. Realça-se que os habitats desta espécie se encontram, em muitos
casos, com sinais evidentes de degradação, ocorrendo com frequência e relevante
cobertura, espécies exóticas infestantes como o Pittosporum undulatum, Hedychium
gadnerarum e outras como o Rubus inermis. Esta realidade constata-se principalmente
em ribeiras nos locais de baixa altitude.
Nas populações desta espécie foram então inventariadas as seguintes ameaças
(Figura 1): erosão (25%) desabamentos (10%), pisoteio marginal (10%) e pastoreio
marginal (15%), herbivorismo (25%), avanço de exóticas naturais (20%) e passagem de
pessoas (10%).
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Em termos de ameaças potenciais desabamentos (25%), alteração hidrológica
(20%), pisoteio marginal (20%) e pastoreio marginal (20%) e herbivorismo (30%).
Sem agressões
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Figura 1– Ameaças encontradas para as actuais populações de M. decipiens. Outras agressões: pisoteio directo, poluição
orgânica, dejectos, alteração hidrológica, abertura de caminhos, passagem de animais domésticos e recolha selvagem espécimes.

Informação Ecológica
Tabela 1: Avaliação do estado de Conservação/Populacional de Melanoselinum decipiens.
Espécie

População

Conservação

Pico

Ilha

Mistério da Praínha e Caveiro

SIC

Melanoselinum decipiens

Faial

Caldeira e Capelinhos

Melanoselinum decipiens

Terceira

Serra de Santa Bárbara e Pico Alto

Melanoselinum decipiens

B
B
A

A
B
C

Observação: estas classificações são realizadas de acordo com as regras estabelecidas pela Comissão Europeia DG XI.D.2
* População: tamanho e densidade da população da espécie presente no sitio em relação à população do território nacional.
A: 100%≥ p> 15%
B: 15%≥ p > 2 %
C: 2%≥ p > 0%
D: População não significativa
* Conservação: grau de conservação das características do habitat que são importantes para a espécie em causa e com
possibilidades de recuperação.
A: Excelente conservação
B: Boa conservação
C: Conservação média ou reduzida
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