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RESUMO 

Neste trabalho foram analisadas a filogenia e a filogeografia do subgénero Narcissus L. 

(Amarilidaceae) recorrendo à genética molecular. Foram sequenciados 6 fragmentos 

cloroplásticos: trnL-F, matk, dois fragmentos não sobreponíveis de nadhf, rbcl, e rps16 e dois 

fragmentos nucleares: parte do ADN ribossómico e uma Dead/deah box ARN helicase. Foram 

estudadas 121 populações de Narcissus, representando 55 taxa, colhidos em Portugal, Espanha, 

Marrocos e Andorra. As sequências foram analisadas através de máxima parcimónia, inferência 

bayesiana e máxima verossimilhança. Os resultados foram comparados com as propostas 

taxonómicas existentes. Esta análise indicou que muitas das espécies propostas na bibliografia não 

são válidas e que o subgénero Narcissus sofreu uma intensa inflação taxonómica, em resultado da 

sobrevalorização de pequenas variações morfológicas. Noutros casos, os resultados validaram 

alguns taxa como verdadeiras espécies. Os dados recolhidos indicam ainda a origem híbrida de 

vários taxa e, em alguns casos, permitiram indicar prováveis espécies ancestrais. A análise das 

sequências de ADN cloroplástico através de uma rede de haplótipos de parcimónia indicou que 

muitas das mais importantes linhagens deste subgénero se diferenciaram no Sul da Península 

tendo migrado posteriormente para Norte ou Leste. Foi ainda analisada a morfologia floral das 

secções Jonquillae e Juncifolii, discutindo-se os problemas de identificação. 

Palavras chave: Sistemática, biogeografia, evolução, hibridação, ADN. 

ABSTRACT 

We analyzed the phylogeny and phylogeography of the subgenus Narcissus L. (Amarilidaceae) 

through molecular genetics. Six chloroplastic fragments were sequenced: trnL-F, matk, two non-

overlapping fragments of nadhf, rbcl, and rps16, and two nuclear fragments: partial ribosomal 

DNA and a Dead/deah box RNA helicase. We studied 121 populations of Narcissus, representing 

55 taxa, collected in Portugal, Spain, Morocco and Andorra. The sequences were analyzed using 

maximum parsimony, maximum likelihood and bayesian inference. The results were compared 

with previous taxonomical proposals. This analysis indicated that many of the species proposed in 

the literature are not valid and that the subgenus Narcissus suffered an intense taxonomic inflation 

as result of the overemphasis of small morphological differences. In other cases, the results 

validated some taxa as true species. Our data also indicate the hybrid origin of some taxa and, in 

some cases, permitted the identification of the putative ancestral species. The analysis of 

chloroplastic DNA sequences through a haplotype network indicated that most of the lineages 

were differentiated in Southern Iberia and thereafter migrated north or east. We also analyzed the 

floral morphology of the sections Juncifolii and Jonquillae, and discussed the identification 

problems. 

Keywords: Systematics, biogeography, evolution, hybridization, DNA. 
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1. INTRODUÇÃO 

O género Narcissus L. é um género de plantas bulbosas pertencente à família 

Amaryllidaceae. Trata-se de uma família de monocotiledóneas (classe: Liliopsida) de 

distribuição geográfica subcosmopolita, que apresenta três centros principais de 

diversidade: a região andina (América do Sul), a África do Sul e a bacia do mediterrânio 

(Judd et al. 2009).  

Meerow & Snijman (1998) estimam que as Amarilidáceas incluam cerca de 850 espécies 

distribuídas por 60 géneros. Estes autores estimam que o número de espécies que integra 

o género Narcissus L. ronde as oito dezenas.  

Com duas excepções, designadamente Narcissus humilis (Cav.) Traub. e Narcissus 

broussonetii Lag. o género Narcissus distingue-se das outras Amarilidáceas pela 

presença de uma estrutura perigonal correspondente à fusão das pétalas, formando um 

anel em forma de taça ou o tubo (Dahlgren et al. 1985). Tal como acontece em muitos 

outros grupos de Amarilidáceas, também a taxonomia e a sistemática do género 

Narcissus são complexas. Vários factores têm sido apontados para explicar esta 

complexidade (Fernandes 1968, Webb 1980, Blanchard 1990):  

  A facilidade com que ocorre hibridização natural,  

  A sua utilização secular como plantas ornamentais, a qual gerou um amplo 

comércio de bolbos, actividade que tem, pelo menos, mais de um milénio 

(Zhengyi et al. 2000); 

  O seu cultivo extensivo fora das áreas de distribuição geográficas naturais e a 

consequente colonização de novas áreas por plantas oriundas de jardins; 

  Uma elevada labilidade fenotípica; 

   Uma elevada frequência de fenómenos poliploidia, de que resultam alterações 

morfológicas e ecológicas; 

  E da existência de distribuições geográficas descontínuas, presumivelmente 

induzidas pela pressão humana sobre o território. 

Ao contrário de outros géneros de Amarilidáceas, a distribuição geográfica de Narcissus 

é principalmente circum-mediterrânea, localizando-se o seu centro de diversidade na 

Península Ibérica e no Norte de Marrocos (Blanchard 1990, Hanks 2002b).  
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A excepção mais evidente a este padrão geográfico é Narcissus tazetta L., planta que é 

encontrada não só em Espanha e no Norte África, mas também numa faixa geográfica 

que atinge a China e o Japão. A distribuição oriental de N. tazetta parece representar um 

antigo transporte através da rota da seda (Blanchard 1990). De acordo com a Zhengyi et 

al. (2000), Narcissus tazetta var. chinensis é amplamente cultivada como planta 

ornamental na China e existem dados que indicam que terá sido introduzida há 1300 a 

1400 anos atrás, tendo-se tornado subespontânea em áreas costeiras. 

Vários factores determinaram um interesse crescente no estudo do género Narcissus. Um 

dos aspectos relevantes consiste no seu valor económico, que resulta do seu uso 

famacológico e na perfumaria. Acresce que muitas espécies são consideradas ameaçadas 

de extinção, constando nos livros e listas vermelhas nacionais ou regionais (e.g.: Moreno 

2008; Blanca et al. 1999), ou são consideradas endemismos de distribuição geográfica 

muito restrita, factos que determinam uma preocupação das autoridades públicas e 

privadas com a conservação de algumas espécies. 

Do ponto de vista científico, este género tem despertado a atenção no âmbito do estudo 

da evolução da distilia (Graham & Barrett 2004, Pérez et al. 2003, Pérez-Barrales et al. 

2006). O género Narcissus apresenta uma situação rara entre as espécies heterostílicas: 

um polimorfismo estilar que permite os cruzamentos intra-mórficos, embora possua 

também um sistema de auto-incompatibilidade. Neste âmbito, a evolução da morfologia 

floral constituiu o principal motivo da atenção dos investigadores, e os estudos de 

filogenia foram sucintos, visando apenas fornecer um suporte para a interpretação da 

variabilidade floral.   

No trabalho que agora se apresenta, procurou-se analisar a filogenia do subgénero 

Narcissus através de dados moleculares e, em concreto, de sequências de ADN 

cloroplástico e nuclear. Esta abordagem trouxe dados que julgamos muito relevantes para 

a compreensão dos processos evolutivos e de especiação neste subgénero, com 

consequências importantes na sistemática deste grupo. No entanto, não houve a pretensão 

de apresentar propostas filogenéticas definitivas. Na verdade, os dados aqui se 

apresentam dão pistas para a compreensão dos processos evolutivos e filogenéticos, mas 

não permitem apresentar hipóteses explicativas irrefutáveis para a filogénese. Neste 

contexto, os esquemas sistemáticos e taxonómicos existentes foram reavaliados, sendo 

propostas múltiplas alterações, tentando ajustá-los ao melhor conhecimento disponível.  
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1.1. Potencial económico  

1.1.1. Utilização farmacológica 

Os narcisos têm sido utilizados na prática clínica desde tempos históricos, havendo 

evidência que na Grécia antiga foram usados com sucessos no tratamento de alguns tipos 

de cancro (Hartwell 1967 in Ingrassia et al. 2008).  

A utilização farmacológica de substâncias produzidas por Narcissus e por outras 

Amarilidáceas tem sido foco de intensa investigação. Dois grupos de substâncias, os 

alcalóides e as lectinas, têm revelado resultados particularmente promissores, e algumas 

delas são já utilizadas comumente na prática clínica quotidiana.  

Neste capítulo, apresenta-se uma descrição sucinta dos avanços científicos nesta área e 

dos usos actuais destas substâncias. Embora não sendo este o objectivo deste trabalho, 

esta abordagem justifica-se porque o conhecimento da filogénese pode facilitar 

significativamente a prospecção de substâncias farmacologicamente activas conforme foi 

demonstrado por Rønsted et al. (2008).  

No género Narcissus, Bastida & Viladomat (2002), num extenso trabalho de revisão 

citam 79 tipos distintos de alcalóides, alguns dos quais têm a capacidade de interferir 

com os processos metabólicos humanos e, por esse motivo, têm potencial para uso 

farmacológico. O primeiro alcalóide isolado em Narcissus foi a licorina, em 1877. 

De entre os alcalóides, a galantamina salienta-se pelo seu potencial farmacológico. É um 

inibidor selectivo e reversível da acetilcolinesterase, enzina responsável pela degradação 

do neurotransmissor acetilcolina. A galantamina é actualmente utilizada na prática clinica 

corrente, no controlo da doença de Alzheimer, porque uma das consequências desta 

doença é a redução dos níveis de acetilcolina nas sinapses. Outras propriedades 

psicoactivas da galantamina foram testadas com sucesso e, nos anos de 1960 e 1970, esta 

substância foi usada nos países do Leste europeu no controlo de uma ampla de distúrbios 

neurológicos. Aparentemente, foram as condições políticas da época que atrasaram a 

transferência destas abordagens terapêuticas para o ocidente (Brown 2002). No entanto, 

trabalhos recentes confirmaram a possibilidade de ampliação do seu uso terapêutico, para 

além da doença de Alzheimer, podendo vir a estender-se, por exemplo, as terapêuticas 

antidepressivas (Holtzheimer et al. 2008).  

Outros alcalóides têm igualmente sido estudados com resultados muito promissores, 

ainda que os estudos de base e seu uso se encontrem ainda no início. Os trabalhos 

relativos à actividade antiviral são abundantes na bibliografia científica e este aspecto é 
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particularmente importante, porque o número de fármacos disponível para controlar 

doenças de origem viral é ainda muito reduzido. 

Um estudo recente demonstrou que a licorina, um alcalóide isolado inicialmente em 

Lycoris mas posteriormente encontrado também em Narcissus, apresenta uma intensa 

actividade antiviral, inibindo a replicação e reduzindo a mortalidade em ratos infectados 

com o enterovirus 71 humano (Liu et al. 2011). Foi ainda demonstrado que a licorina 

inibe os flavivírus em cultura de células, incluindo o vírus do dengue, o vírus da febre-

amarela e o vírus do Nilo (Zou et al. 2009). 

Um outro alcalóide isolado em N. tazetta L, a pseudolicorina, demonstrou também 

actividade como agente antiviral, prolongando o tempo de vida em ratos infectados com 

o vírus de Rauscher, um agente responsável por leucemias nestes animais. Neste caso, foi 

mesmo demonstrada uma eficácia superior em comparação com o padrão associado a 

outras drogas antileucémicas (Furusawa & Furusawa 1988). O mesmo tipo de actividade 

foi demonstrado para a pretazetina (Furusawa et al. 1980).  

A actividade antiviral dos alcalóides de Amarilidáceas foi ainda atestada noutras estirpes 

de vírus, admitindo-se que as propriedades antivirais possam resultar, pelo menos 

parcialmente, do bloqueio de actividade da ADN polimerase viral (Renard-Nozaki 1989). 

Um tipo particular de alcalóides presentes em Amarilidáceas incluindo Narcissus são 

caracterizados por terem uma estrutura do tipo da isoquinolinona, um composto orgânico 

heterocíclico e isómero estrutural da quinoleína. Este grupo de alcalóides uma actividade 

anticancerígena semelhante aos outros alcalóides de Amarilidáceas, tendo sido 

demonstrada a sua cito-toxicidade in vitro em linhagens de células cancerosas e 

actividade antitumoral in vivo contra vários tipos de cancro. São exemplo disso a 

narciclasina, licoricidina, e a pancratistatina (Ingrassia et al. 2008). 

Os mecanismos de actuação destas substâncias são ainda razoavelmente desconhecidos. 

Sabe-se, no entanto que a narciclasina é um inibidor específico da formação da ligação 

peptídica em ribossomas eucariotas, porque se liga às subunidades 60-S ribossomais 

(Baez & Vasquez 1978), o que é consistente com o facto de a narciclasina e licoricidina 

terem sido inicialmente identificadas como inibidores de crescimento de plantas 

(Ingrassia et al. 2008). No entanto, Dumont et al. (2007) demonstraram que a 

narciclasina é letal para as células cancerosas de alguns tipos de cancro da mama e da 

próstata, mas não para células normais, sugerindo um outro processos de actuação, que 

não a inibição da síntese de proteínas: este alcalóide poderá ligar-se ao receptor que 

induz apoptose, o qual está ausente em células normais. De facto, segundo estes autores, 

a sensibilidade das células cancerosas à narciclasina é 250 vezes superior à das células 

normais. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Furusawa%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Renard-Nozaki%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2547235
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As lectinas são um grupo de proteínas capazes de se ligarem reversivelmente aos 

carbohidratos e constituem um outro tipo de substâncias igualmente muito promissor, no 

campo da farmacologia. Em várias moléculas deste grupo foram demonstradas 

propriedades antivirais. Lectinas isoladas de Narcissus tazetta mostraram uma intensa 

actividade antiviral in vitro contra os vírus das gripes das estirpes A (H1N1, H3N2, 

H5N1) e B (Ooi 2010). Este grupo de substâncias mostra igualmente resultados muito 

promissores no controlo dos vírus da SIDA. Em testes in vitro, demonstrou-se que dois 

tipos particulares de lectinas (a 1- (3) -D-manose e a (1-6) -D-manose aglutininas) 

produzidas por Narcissus pseudonarcissus e por outras Amarilidáceas inibem a infecção 

das células MT-4 pelos vírus da imunodeficiência adquirida humana (HIV-1 e HIV-2) e 

pelo vírus imunodeficiência símia (Balzarini et al. 1991). López et al. (2003) 

compararam a actividade de antiviral em 15 espécies de Narcissus, demonstrando que a 

eficácia varia de espécie para espécie, sendo mais elevada em N. tortifolius fernandez 

Casas. Este resultado confere interesse à determinação da filogenia do género Narcissus. 

Como último exemplo das potencialidades para uso medicinal das lectinas, diremos que 

Marchetti et al. (1995) demonstraram que uma aglutinina de N. pseudonarcissus impede 

a fixação do vírus da raiva em células susceptíveis e afecta, igualmente, a multiplicação 

do vírus da rubéola após a etapa de fixação.  

A relação entre a produção de alcalóides, lectinas ou outras substâncias com potencial 

farmacológico e a filogenia é ainda insuficientemente conhecida. No entanto, Rønsted et 

al. (2008) demonstraram que a distribuição dos alcalóides com actividade inibitória da 

acetilcolinesterase depende significativamente da filogenia. Neste contexto, parece 

provável que o esclarecimento das relações filogenéticas dentro do género Narcissus 

possa constituir um instrumento importante na selecção das espécies para isolamento de 

alcalóides, para o estudo das suas potencialidades clínicas e/ou para a produção industrial 

destas substâncias. 

 

1.1.2. Utilização industrial – perfumaria 

Os narcisos são utilizados na produção de perfumes desde tempos históricos e as espécies 

mais utilizadas são N. poeticus L. e N. jonquilla L., sendo cultivadas para este fim. No 

entanto, vários aspectos tornam esta cultura pouco compensadora, do ponto de vista 

económico.  

O rendimento da extracção de substâncias com propriedades olfactivas adequadas é 

baixo, sendo necessários 1300 a 1400 kg de flores para obter 1 kg dessas substâncias 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ooi%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20413914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=L%C3%B3pez%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12624813
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(Remy 2002). Outro aspecto que dificulta este tipo de uso é a imprevisibilidade do 

custo/benefício da colheita, devido a variabilidade da resposta das culturas às condições 

meteorológicas, as quais determinam densidades de produção de flores muito variáveis. 

Acresce a necessidade de controlo de plantas infestantes, factor que aumenta 

significativamente o custo das culturas. Em anos menos favoráveis, os custos de 

produção não são compensados pelas receitas e os agricultores são obrigados a desistir 

das culturas. Neste contexto, a cultura de narcisos para extracção de compostos 

responsáveis pelo aroma e o seu uso na indústria da perfumaria está em declínio e, 

actualmente, está restrito à produção de perfumes de elevado preço (Remy 2002). 

Dobson et al. (1997) estudando a relação entre a produção de fragâncias e a filogenia, 

mostraram que os aromas produzidos pela maior parte das espécies resultam da presença 

de monoterpeno isoprenóides. Noutras espécies, as fragâncias são compostas 

principalmente por ácidos gordos e terpenóides. Outros dois aspectos importantes 

identificados por estes autores são: 1) o facto de duas das espécies estudadas 

apresentarem uma marcada variação intra-específica de região para região, produzindo 

uma ampla variedade de substâncias voláteis, e 2) o facto de a composição dos aromas 

não apresentar relação com a sistemática do género Narcissus e, presumivelmente, 

também não apresentar relação com a sua filogenia. 

 

1.1.3. Utilização ornamental 

Como foi referido, os narcisos são utilizados desde tempos históricos como plantas 

ornamentais, sendo comercializados em bolbo ou na forma de escapos floridos, após 

corte. A produção de bolbos constitui uma área economicamente relevante no âmbito da 

floricultura (Buschman 2005). O valor da indústria da produção de bolbos no contexto 

mundial ascende a mais de 800.000.000 de euros (Buschman 2005), valor que 

corresponde a aproximadamente metade do produto interno bruto português (dados de 

2012). Apenas sete géneros representam 90% deste valor. São eles: Crocus, Gladiolus, 

Hyacinthus, Iris (excluindo as espécies rizomatosas), Lilium, Narcissus e Tulipa (Hanks 

2002a, Benschop et al. 2010). No final dos anos 90, a área ocupada em todo o Mundo 

pela produção de Narcissus ascendia a 7.354 hectares. Nessa data, os países que maior 

área dedicavam a esta cultura eram o Reino Unido (57 % da área mundial), a Holanda 

(24 %) e os Estados Unidos (6 %). Os restantes 13 % da área cultivada distribuíam-se por 

outros 12 países (Hanks 2002a).  

Os cultivares de Narcissus são usualmente tetraplóides. Mas algumas formas apresentam 

uma origem mais complexa podendo ser aneuplóides ou híbridos oriundos do 

cruzamento dos dois subgéneros (Narcissus e Hermione), os quais apresenta números 

cromossómicos distintos (Brandham & Kirton 1987). Narcissus biflorus Curi., é um 
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exemplo deste último caso. Trata-se de uma notoespécie originada a partir de N. tazetta e 

N. poeticus. Tal como as espécies parentais, Narcissus biflorus é uma das formas mais 

frequentemente utilizadas como planta ornamental (Dominicis et al. 2002).  

A secção Pseudonarcissi parece ter desempenhado um papel central na criação de 

cultivares. Rivera et al. (2003), comparando as descrições originais, as localidades das 

formas silvestres e ilustrações antigas das formas cultivadas desta secção, confirmaram 

que vários narcisos endémicos da Península Ibérica eram já cultivados em jardins da 

Europa Central entre os séculos XVI e XVIII e na Península Ibérica durante a ocupação 

muçulmana, entre os séculos X e XII. São exemplos disso: N. abcissus Pugsley, N. minor 

L., N. hispanicus Gouan, N. nobilis Schult (Haw.) var. leonensis (Pugsley) A. Fernandes, 

N. pallidiflorus Pugsley e N. pseudonarcissus L.. 

Zonneveld (2010) comparando o conteúdo de ADN nuclear e alguns aspectos da 

morfologia, sugere que um grande número cultivares tetraplóides, de perianto amarelo e 

concolor, derivaram de uma duplicação cromossómica de um híbrido entre N. hispanicus 

Gouan e N. pseudonarcissus L.. Este autor sugere ainda que os tetraplóides com 

segmentos do perianto brancos e coroa amarela podem ter sido obtidos pelo cruzamento 

de um diplóide N. pseudonarcissus com o hexaplóide N. pseudonarcissus subsp. bicolor 

(L.) Baker. 

Para além dos cultivares, um grande número de espécies selvagens é hoje em dia 

produzida em viveiro e sujeita a comércio internacional. Usualmente, este mercado 

destina-se a coleccionadores e, aparentemente, é liderado por viveiristas do Norte da 

Europa. 

 

1.2. Conceito de espécie e categorias taxonómicas inferiores 

1.2.1. Sistemas taxonómicos 

Um dos objectivos deste trabalho consiste na determinação das relações filogenéticas 

entre os diferentes taxa do género Narcissus. Entre as consequências práticas mais 

frequentes da identificação de relações filogenéticas salientam-se a revisão dos sistemas 

taxonómicos numa perspectiva cladística. Para a compreensão do estudo sobre a 

filogénese de Narcissus, são fundamentais três aspectos da sistemática biológica: os tipos 

de classificação biológica, o conceito de espécie e as definições das categorias 

taxonómicas infra-específicas, e os conceitos de subespécie e variedade. Numa primeira 

abordagem, pode afirmar-se que existem dois tipos fundamentais de classificação 
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biológica: as classificações filogenéticas ou cladísticas e as classificações fenéticas. Um 

terceiro tipo utiliza uma síntese dos métodos fenéticos e dos métodos filogenéticos e é 

frequentemente chamada taxonomia evolutiva (Ridley 2004).  

Os cladistas defendem que os sistemas taxonómicos devem reflictir a relação evolutiva 

entre os organismos e rejeitam as abordagens fenética e evolutiva, alegando que elas 

podem resultar em agrupamentos parafiléticos ou polifiléticos. Admitem que quando 

uma espécie se divide durante a evolução, ela forma geralmente duas espécies 

descendentes, chamadas espécies irmãs, que nas classificações cladísticas são 

classificadas em conjunto. Alguns cladistas alegam ainda que a classificação cladística é, 

hoje em dia, aquela que mais frequentemente é aceite (Ridley 2004). Três conceitos 

fundamentais da perspectiva cladística da taxonomia e da sistemática são os conceitos de 

grupo monofilético, parafilético e polifilético. Um grupo monofilético contém todos os 

descendentes do ancestral comum mais recente e apenas esses. Um grupo parafilético 

contém alguns, mas não todos, os descendentes de um ancestral comum e os grupos 

polifiléticos são formados por mais do que uma linhagem (Judd et al. 2009). No âmbito 

da classificação cladística um taxon válido tem que ser monofilético. 

Para os feneticistas, uma classificação ou um agrupamento é baseado estritamente no seu 

grau de semelhança. Os feneticistas utilizam a similaridade global dos organismos e para 

construir um fenograma o qual, frequentemente mas não sempre, reflecte a filogenia. As 

formas modernas de classificação fenética são numéricas e multivariadas, e foram 

desenvolvidas em resposta às incertezas e imprecisões da classificação filogenética. 

Deste modo, o conceito fenético de um taxon é estritamente operacional, não explicativo, 

e baseia-se apenas nos factos observáveis de similaridade e descontinuidade (Winston 

1999). A escola mais influente de classificação fenética é a chamada taxonomia 

numérica. Os taxonomistas numéricos recomendam medir o número máximo de 

caracteres possível e avaliar a semelhança agregada de todos eles (Sneath & Sokal 1973). 

Baseiam-se no pressuposto de que, quanto mais caracteres forem medidos mais provável 

é que o peso de caracteres com distribuição aberrante seja diluído, produzindo uma 

classificação melhor fundamentada (Ridley 2004).  

A sistemática evolutiva incorpora elementos da fenética e elementos filogenéticos, e 

aceita como bons taxa os grupos monofiléticos mas também parafiléticos, mas não os 

grupos polifiléticos. Os taxonomistas evolutivos criticam a sistemática cladística 

acusando-a de ser um puritanismo desnecessário, que segundo eles, leva a conclusões e a 

uma sistemática aberrantes. Por exemplo, a classificação cladística dos vertebrados 

obriga a separar os répteis em, pelo menos, três taxas (tartarugas, serpentes e lagartos, e 

crocodilos) e a integrar os crocodilos e as aves num grupo único. Isto acontece porque as 

classificações cladísticas não aceitam grupos parafiléticos. A mesma situação ocorre 
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relativamente às maiores linhagens de peixes. Pelo contrário, a aceitação de taxa 

parafiléticos permite que grupos estabelecidos há muito tempo por uma abordagem 

fenética, tais como répteis e peixes se mantenham válidos. Os taxonomistas evolutivos 

argumentam que as classificações em biologia têm um forte propósito prático e por isso a 

separação destes grupos não tem pertinência (Ridley 2004). 

 

Quadro 1 - Tipos de caracteres utilizados para definir os grupos taxonómicos nas 

classificações fenética, cladística, e evolutiva (adaptado de Ridley 2004)  

Caracteres utilizados na definição de taxa 

 Grupos reconhecidos 

Homoplasias 

Homologias 

Classificação Monofilética Parafilética Polifilética Ancestrais Derivadas 

Fenética Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Cladística Sim Não Não Não Não Sim 

Evolucionária Sim Sim Não Não Sim Sim 

 

 

1.2.2. Resumo dos conceitos de espécie 

O conceito de espécie remonta, pelo menos, à Grécia antiga, tendo sofrido evoluções 

muito importantes desde o sistema de classificação biológica de Lineu. Não nos 

deteremos sobre conceitos mais antigos, os quais têm, naturalmente, importância 

histórica, mas pouco relevo operacional para este trabalho. Independentemente do 

conceito utilizado, o conceito de espécie apresenta uma utilidade prática fundamental, 

constituindo uma das bases de trabalhos em múltiplos campos das ciências biológicas 

incluindo a anatomia, o estudo do comportamento, desenvolvimento, evolução, ecologia, 

genética, biologia molecular, paleontologia, fisiologia e sistemática, entre muitas outras 

(Queiroz 2005). Mayden (1997) inventariou 22 definições distintas de espécies, incluindo 

algumas de base evolutiva, ecológica ou filogenética ou com outros critérios. As espécies 

foram inicialmente definidas com base em características morfológicas. Esta prática, que 

vem pelo menos desde Lineu, foi formalizada como sendo o conceito morfológico ou 

tipológico de espécie. O conceito tipológico de espécie aferia as características de uma 

espécie a um indivíduo que representava conjunto de caracteres que diferenciam essa 
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espécie de todas as outras (Mayr 1996, Cracraft 2000). A palavra "tipológico" vem da 

palavra "tipo" (typus), conceito que ainda hoje é usado na taxonomia formal. Quando 

uma nova espécie é descrita, a sua descrição é baseada num espécime chamado o 

espécime-tipo, o qual é depositado numa colecção pública. Numa primeira aproximação 

ao conceito de espécie, pode dizer-se que uma espécie consiste no conjunto de todos os 

indivíduos que são suficientemente semelhantes ao typus. Na prática, o conceito 

tipológico de espécie é ainda frequentemente utilizado, porque para a generalidade das 

espécies não existem estudos filogenéticos ou fenéticos que permitam outra abordagem e, 

nestes casos, as espécies são reconhecidas por um conjunto tipificado de caracteres.  

Em 1942, Ernest Mayr propôs o conceito biológico de espécie, segundo o qual as 

espécies são agrupamentos de populações naturais interferteis, reprodutivamente isolados 

de outros (Mayr 1963). O aparecimento do conceito biológico de espécie ocorreu devido 

à descoberta de duas falhas inultrapassáveis no conceito tipológico. Nessa data, tinha já 

sido reconhecido que as espécies apresentam inúmeras variações fenotípicas muito 

frequentes, causadas por diferenças de sexo, idade, estação do ano e genéticas. Como 

resultado, os membros da mesma espécie e mesmo da mesma população diferem 

notavelmente entre si. Por outro lado, em muitos grupos de animais e plantas, tinham já 

sido descobertas as chamadas espécies crípticas, isto é: espécies de características 

morfológicas muito semelhantes, mas que não se cruzam. A sua diferenciação resulta 

quase exclusivamente de diferenças genéticas e bioquímicas, sendo interferteis apenas 

com uma parte dos indivíduos com o mesmo fenótipo (Mayr 2000). 

Este conceito alcançou uma enorme popularidade entre a comunidade científica, 

popularidade que resultou da sua simplicidade, da sua testabilidade, mas também, em 

larga medida, da sua concordância com o neodarwinismo, porque coloca a ênfase no 

fluxo genético. Infelizmente, em muitos casos, o isolamento reprodutor não é testável, ou 

apenas é parcial, e o fluxo genético varia enormemente nos diferentes grupos de plantas e 

animais. Por outro lado, o conceito biológico de espécie não se aplica a espécies 

estritamente autógamas ou de reprodução clonal, ou, a aplicar-se, obrigaria a aceitar um 

número incalculável de espécies morfológica e ecologicamente semelhantes entre si. Por 

outro lado, a crescente evidência de evolução reticulada e de hibridação entre linhagens, 

por vezes muito distintas, obrigaria a considerar como coespecíficos organismos 

morfologicamente muito distintos (Judd et al. 2009). 

Entre as décadas de 1960 e 1970, é proposta uma nova solução: o conceito fenético de 

espécie. Este conceito pode ser entendido como uma extensão da abordagem taxonómica 

da escola feneticista. A espécie é definida por um determinado número de caracteres, que 

são compartilhados pelos seus membros. Assim, uma espécie pode ser definida como um 

conjunto de organismos que são feneticamente similares, mas distintos de outros 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
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conjuntos de organismos (Ridley 2004). Talvez a característica mais notável desta 

concepção é que ela não se baseia em nenhuma teoria biológica, verifica apenas que as 

espécies existem de facto, e expressam-se na forma de agrupamentos fenéticos. Pelo 

contrário, por exemplo, o conceito biológico de espécie que obriga à interfertilidade e, 

pelo menos parcialmente, é suportado pelo neodarwinismo.  

Actualmente, parte significativa dos taxonomistas utiliza um conceito filogenético de 

espécie. Este conceito emergiu da crítica ao conceito biológico de espécie, 

designadamente da constatação de que a interfertilidade não é necessariamente um bom 

critério para avaliar relações filogenéticas (Baum & Donoghue 1995). 

Dentro desta escola sistemática têm sido apresentadas numerosas formulações do 

conceito de espécie. Têm em comum o facto de colocarem ênfase na identificação de 

uma relação de ancestralidade, em detrimento da sua semelhança ou da partilha de 

caracteres. 

Por exemplo, em 1987, Mishle & Brandon apresentam uma extensa análise do conceito 

filogenético de espécie, sintetizando-o do seguinte modo: “Espécie é o taxon menos 

inclusivo de uma classificação filogenética formal. Como em todos os níveis 

hierárquicos taxonómicos, os organismos são agrupados em espécies devido a 

evidências de monofilia. Os taxa que são classificados como espécies e não num nível 

mais elevado, são aqueles que consistem no menor grupo monofilético considerado 

digno de reconhecimento formal, devido à robustez dos dados que apoiam a sua 

monofilia e/ou devido à sua importância nos processos biológicos que operaram sobre a 

linhagem em questão. “. Cracraft (1983), na mesma linha, define espécie como sendo “o 

menor grupo diagnosticável indivíduos organismos dentro do qual existe um padrão 

parental de ancestralidade e descendência”. Mishle & Brandon (1987) preocupam-se 

em definir aquilo em que consiste num taxon monofilético. De acordo com estes autores: 

um taxon monofilético é um grupo que contém todos os descendentes e apenas de um 

ancestral comum, originário de um único evento.  

Por último, é importante notar que, embora a maioria dos cladistas concorde sobre os 

métodos utilizados para reconstruir a história filogenética, o significado dos ramos 

terminais dos cladogramas não é objectivo (Cracraft 2000). De outro modo, pode dizer-se 

que a inferência das relações filogenéticas está hoje suportada por um vasto número de 

técnicas, mas a tradução das relações filogenéticas num sistema taxonómico congruente e 

de ampla aceitação é um problema que se encontra, para já, insuficientemente resolvido. 

De facto, não existe um critério objectivo para transpor as filogenias conhecidas, por 

muito bem suportadas que estejam, por forma a decidir a que categorias sistemáticas 

devem corresponder as diferentes clades (Ridley 2004). Este problema aplica-se também 
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à identificação de espécies a partir de dados filogenéticos, porque não existe um limiar 

mínimo de divergência genética que permita separar espécies distintas da variabilidade 

intra-específica. Esta é uma das críticas mais importantes ao conceito filogenético de 

espécie. A este propósito, Avise & Wollenberg (1997) notam que, se o conceito 

biológico de espécie se baseia na identificação de sinapomorfias, então, com um esforço 

suficiente, a generalidade das populações de uma espécie poderão ser distinguidas de 

outras populações da mesma espécie por um ou outro caracter. Outras das críticas 

relevantes ao conceito filogenético de espécie consiste na dificuldade em encontrar 

padrões filogenéticos congruentes entre filogenias estabelecidas com vários loci que 

demonstrem monofilia, porque cada alelo e cada locus tem a sua história genealógica 

própria, distinta história genealógica de outros alelos e de outros loci. De facto, os 

percursos genealógicos de transmissão alélica podem variar intensamente por razões 

aleatórias, devido à fixação casual de alelos em polimórfimos ancestrais (“lineage 

sorting”), ao desaparecimento de alelos por deriva genética ou devido à ocorrência de 

crossing-over, entre outros factores. Por este motivo, mesmo em espécies irmãs, as 

linhagens génicas podem ser monofiléticas, mas também podem ser parafiléticas ou 

polifiléticas (Avise & Wollenberg 1997). 

Um tipo de especiação particularmente difícil de compatibilizar com o conceito 

filogenético de espécie é a especiação peripátrica ou, de um modo mais geral, a 

especiação a partir de pequenos isolados populacionais. Trata-se de um modo frequente 

de especiação (Futuyma 1998) em que a diferenciação ocorre numa ou mais populações 

de localização periférica. Num primeiro período, as populações da espécie-mãe 

geograficamente mais próximas da população periférica estão também geneticamente 

mais próximas, porque foram as últimas a manter contacto genético com a população 

periférica. Neste contexto, a espécie “ancestral” que deu origem à nova espécie de 

distribuição peripátrica é parafilética e o pressuposto de monofilia não se cumpre. No 

entanto, Mishler & Brandon (1987) argumentam que as populações que divergem deste 

modo mantêm fluxos genéticos internos e, a longo prazo, recuperam a sua estrutura 

cladística e consequentemente a monofilia. Também para Rieseber & Brouille (1994), a 

monofilia pode ser atingida com o passar do tempo, através de lineage sorting e/ou de 

extinção de linhagens. A questão que estes autores colocam reside em saber quanto 

tempo é necessário para atingir a monofilia. 

Hudson & Coyne (2002) analisaram este processo do ponto de vista matemático e 

estimaram que o número de gerações necessário para que uma espécie mostrasse 

monofilia em mais de 95 % dos seus loci é de cerca de 9 a 12 N, sendo N o tamanho 

efectivo da população de cada taxon descendente. Particularmente em populações 

extensas e em espécies de longo ciclo de vida, que não atingem a maturidade no primeiro 
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ano, este período pode resultar muito longo, por vezes superior à taxa de especiação. A 

este propósito, Mallet (2007) salienta que espécies tão distantes como o homem e o 

chimpanzé partilham ainda polimorfismos ancestrais. Rieseber & Brouille (1994) 

chamam ainda a atenção para outro facto. Os dados disponíveis indicam que, nas plantas, 

o fluxo genético é baixo e a diferenciação geográfica significativa. Por isso, na maioria 

dos genes nucleares a monofilia é difícil de atingir, e só acontece em espécies de 

diferenciação muito antiga. Face a este pressuposto, etes autores defendem que muitas 

espécies de plantas são parafilética. Nestas condições, Avise & Wollenberg (1997) 

admitem que o conceito filogenético de espécie é útil porque é uma boa interpretação do 

processo evolutivo pelo qual os padrões de incongruência obtidos em genealogias 

alélicas recentes são convertidos em padrões de congruência em genealogias alélicas 

mais profundas, mas salientam é pouco útil como conceito de espécie. 

O conceito de espécie e a sua relação com a filogénese é particularmente relevante para 

este estudo porque, nos capítulos seguintes, a validade de algumas espécies é analisada à 

luz das relações filogenéticas encontradas. No entanto, a discussão deste conceito 

ultrapassa o âmbito deste trabalho. Neste contexto, aceitou-se que as filogenias génicas 

polifiléticas são uma boa indicação de que uma espécie não é válida e que as populações 

que apresentam este tipo de relação têm que ser coespecíficas. Admitiu-se também que a 

ausência de diferenciação genética e, simultaneamente, a ausência de diferenciação 

morfológica clara é indicativo de que uma espécie não é válida. Os resultados que 

indicam parafilia são discutidos caso a caso, à luz dos conceitos expostos, avaliando-se a 

sua compatibilidade com os conceitos de espécie, o seu significado filogenético e as 

hipóteses prováveis que explicam as parafilias.  

 

 

1.2.3. Categorias infra-específicas 

O Código Internacional de Nomenclatura Botânica estabelece cinco categorias 

taxonómicas infra-específicas: subspecies (subespécie), varietas (variedade), subvarietas 

(subvariedade), forma (forma) e subforma (subforma). Destas categorias, a taxonomia 

botânica utiliza com maior frequência a subespécie, a variedade e a forma. No entanto, o 

Código Internacional de Nomenclatura Botânica é omisso quanto à definição destas 

categorias e na literatura botânica estes termos são frequentemente usados sem uma 

definição clara, abrangendo diferentes formas de variação infra-específica.  

Du Rietz (1930) define do seguinte modo as categorias infra-específicas mais 

frequentemente utilizadas: 
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  Subespécie é um conjunto de populações de vários biotipos, formando uma fácies 

regional, mais ou menos distinta, da espécie; 

  Variedade é um conjunto de populações de um ou vários biotipos, formando uma 

fácies regional, mais ou menos distinta, da espécie; 

  Forma é um conjunto de populações de um ou vários biotipos que ocorre 

esporadicamente na população de uma espécie, não formando uma faciés local 

nem regional distinta, e diferindo dos outros biótipos da espécie. 

Neste âmbito, Du Rietz (1930) define biótipo como um conjunto de indivíduos de uma 

espécie que são “genotipicamente idênticos”. 

Em 1990, Stuessy integrando os novos conhecimentos da genética populacional, 

recomenda o uso das seguintes definições em taxonomia: 

  Subespécie é uma categoria taxonómica que integra indivíduos com uma ou 

várias diferenças claras, que apresentam uma área de distribuição geográfica 

coesa e amplamente alopátrica ou peripátrica, uma divergência genética 

usualmente multigénica, hibridação provável nas zonas de contacto com outras 

subespécies, mas fertilidade dos híbridos com outras subespécies marcadamente 

reduzida; 

  Variedade é uma categoria taxonómica que integra indivíduos com uma ou 

poucas diferenças claras, que apresentam uma área de distribuição geográfica 

coesa e amplamente alopátrica mas com alguma sobreposição com outras 

variedades, com uma divergência genética que pode ser multigénica ou simples, 

com hibridação provável nas zonas de sobreposição geográfica, e fertilidade dos 

híbridos pouco reduzida; 

  Forma é uma categoria taxonómica que integra indivíduos com usualmente uma 

única diferença clara, apresentam uma área de distribuição geográfica dispersa e 

simpátrica com outras formas e divergência genética controlada usualmente por 

um único gene. A hibridação é usual e os híbridos não apresentam fertilidade 

reduzida. 

 

Hamilton & Reichard (1992) num extenso trabalho de revisão sobre o uso de categorias 

infra-específicas na taxonomia botânica concluem que, apesar de algumas tentativas de 

diferenciar entre subespécies e variedades, na prática, estas categorias são 

frequentemente usadas de forma equivalente. Notam ainda que a utilização de 

“variedade” em alternativa a “subespécie” depende mais da origem do taxonomista do 

que de características inerentes aos taxa. De acordo com estes autores, os taxonomistas 

europeus tendem a optar por designar subespécies, e os taxonomistas americanos 
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geralmente optam por variedades. Ainda de acordo com estes autores, a categoria 

taxonómica “forma” é muito pouco usada e, quando é utilizada, está estritamente ligada a 

uma diferença morfológica, não correspondendo a nenhuma característica ecológica, 

geográfica, nem filogenética.  

A análise da sistemática do género Narcissus utilizada neste trabalho apenas 

pontualmente discute o uso das categorias taxonómicas infra-específicas. Julga-se, no 

entanto, que o seu uso tem pertinência, porque permite sistematizar a diversidade infra-

específica. Nestes casos, usou-se apenas subespécie e variedade e utilizou-se a síntese 

apresentada por Christensen (1987), a qual integra as definições de Du Rietz (1930) e de 

Rothmaler (1944), designadamente: 

 

  As formas de uma variedade, subespécie ou espécie ocorrem na área de 

distribuição de um taxon e distinguem-se por um único caracter; 

 

  As variedades de uma espécie ou subespécie apresentam algum grau de alopatria, 

formando populações distintas, mas também populações mistas, não separadas 

geograficamente, dentro da área de distribuição da espécie ou subespécie. 

Usualmente diferem umas das outras em mais do que um carácter; 

 

  As subespécies são localmente ou regionalmente alopátricas, diferindo umas das 

outras em vários caracteres, ou apresentam uma gradação nas áreas de contacto 

ou sobreposição. 

 

 

1.2.4. Dados morfológicos e dados moleculares nos estudos de filogenia 

A descoberta da reacção em cadeia da polimerase (em inglês Polymerase Chain Reaction 

- PCR) veio revolucionar o estudo da filogenia e da biologia evolutiva. O PCR é um 

método de amplificação (de criação de múltiplas cópias) de DNA que dispensa a 

utilização de um organismo vivo. Este método foi descoberto em 1983, por Kary Mullis, 

um investigador norte-americano. Dez anos depois, a sua descoberta valeu-lhe o prémio 

Nobel da Química (Navafov 2006). A reacção de PCR tem actualmente uma 

multiplicidade de utilizações que ultrapassam em muito as áreas de investigação 

científica e incluem práticas de rotina em áreas tão diversas como a biologia forense 

(e.g.: Bonaccorso 2004), o controlo ambiental (e.g.: Puig et al. 1994), ou a medicina 

(e.g.: Ferrari 1991), entre muitas outras. No âmbito da investigação em ciências 

biológicas, a reacção em cadeia da polimerase tem assumido o papel de uma tecnologia 

básica em muitos projectos de investigação. A este respeito, Navafov (2006) assinala 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/DNA
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que, em 2005, a PubMed (disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), um 

banco de dados norte-americano sobre estudos científicos em ciências da vida e 

biomédicas, de livre acesso, compilava já 221.190 artigos científicos que tinham 

utilizado esta técnica.   

Nos últimos anos, este avanço da biologia molecular, em conjunto com os avanços da 

bioinformática, forneceram à comunidade científica, ferramentas poderosas para resolver 

problemas filogenéticos. Neste contexto, a sequenciação e a análise de ADN e/ou a 

variação de sequências proteicas tornaram-se as metodologias mais frequentemente 

usadas em estudos filogenéticos.  

Do ponto de vista do estudo da filogénese, o uso de uma abordagem molecular apresenta 

várias vantagens sobre as abordagens morfológicas tradicionais (Hillis & Wiens 2000): a 

universalidade dos tipos de caracteres e de estados; o elevado número de caracteres 

disponíveis para análises, produzindo dados com um melhor desempenho estatístico; o 

elevado grau de variação das taxas de substituição entre os genes e regiões de genes, 

oferecendo diferentes níveis de variabilidade para perguntas específicas; o crescente 

conhecimento sobre a evolução molecular que permite a construção de modelos 

sofisticados dos processos evolutivos; e uma recolha relativamente fácil dos dados. Face 

à expansão das filogenias moleculares, o papel da morfologia nos estudos filogenéticos 

tem sido questionado, dando origem a um intenso debate. Scotland et al. (2003) chega a 

afirmar que a utilização da morfologia para resolver a filogenia, quer em níveis 

taxonómicos inferiores, quer em níveis taxonómicos superiores é uma metodologia que 

será abandonada num futuro próximo. No entanto, estes autores admitem que, mesmo na 

presença de genomas inteiramente sequenciados, essa informação pode não ser suficiente 

para produzir árvores filogenéticas totalmente resolvidas. Em resposta ao trabalho de 

Scotland et al. (2003), Jenner (2004) argumenta que, no estado actual dos 

conhecimentos, não é possível avaliar a contribuição destas duas abordagens para o rigor 

das hipóteses filogenéticas, porque não existe modo de verificar qual das várias hipóteses 

filogenéticas é correcta. Este autor invoca as múltiplas incongruências encontradas nas 

topologias das árvores filogenéticas geradas por dados moleculares, como exemplo da 

insuficiência deste tipo de abordagem. Este assunto é detalhado no capítulo 3.3.2. Por 

outro lado, existem alguns trabalhos que, analisando simultaneamente dados 

morfológicos e moleculares, obtiveram um melhor suporte estatístico para as relações 

filogenéticas estimadas por dados morfológicos do que para as relações filogenéticas 

estimadas por dados moleculares. Resultados deste tipo são invocados por Jenner (2004) 

para salientar que não é possível generalizar a assunção de que os dados moleculares 

geram filogenias melhor suportadas do que os dados morfológicos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Por último, Pisani et al. (2007) realizaram uma extensa pesquisa sobre a congruência das 

filogenias moleculares e morfológicas, usando métricas para quantificar incongruências 

entre pares de árvores. Avaliaram dois aspectos: 1) se as árvores moleculares e 

morfológicas são significativamente incongruentes, e 2) se há evidência empírica que 

indique uma maior utilidade de um tipo de dados relativamente ao outro. Os resultados 

deste estudo são particularmente importantes. Demonstram que as árvores moleculares 

têm maior congruência média do que as árvores morfológicas, mas a diferença não é 

estatisticamente significativa. Face a estes resultados, estes autores sugerem que tanto as 

árvores moleculares, como as árvores morfológicas, são aproximações úteis à filogenia. 

Sobretudo, salientam que, quando as filogenias de base molecular e morfológica se 

contradizem, não existe razão para considerar a priori que as filogenias moleculares são 

mais fiáveis. Face a estas considerações, ainda que o estudo da filogenia de Narcissus se 

tenha baseado em dados moleculares, os dados morfológicos foram ponderados e 

integrados na análise filogenética. 

 

1.2.5. Integração dos valores de quantidade de ADN nuclear 

A quantidade de ADN de um núcleo haplóide, de um gâmeta de um organismo ou a 

metade da quantidade de uma célula diplóide somática é chamado valor-C. Em 

poliplóides, o valor-C pode representar dois ou mais genomas contidos dentro do mesmo 

núcleo. Este valor tem sido utilizado em vários estudos filogenéticos, assumindo-se que é 

um bom indicador das relações de parentesco entre taxa e populações (Bennett et al. 

2000). Contradizendo esta abordagem, entre os anos 70 e 90 foram publicados vários 

trabalhos que indicavam variações intra-específicas muito amplas de valores-C. Porém, 

nas últimas décadas, estes trabalhos têm vindo a ser questionados, tendo-se defendido 

que as variações amplas, intra-específicas, do conteúdo de ADN nuclear são um 

resultado espúrio, que resulta de erros metodológicos e/ou técnicos, incluindo a 

inadequação dos equipamentos utilizados nestes estudos (Greilhuber 1997, Bennett et al. 

2000). Neste contexto, a constância dos valores-C ou a presença de uma variabilidade 

intra-específica reduzida encontra-se razoavelmente suportada, o que confere pertinência 

à utilização dos valores-C de ADN em estudos de filogenética. No entanto, 

aparentemente, este tema não está esgotado e após a indicação de que muitos trabalhos 

anteriores continham erros metodológicos importantes, continuam a surgir artigos que 

indicam variações intra-específicas relevantes. McIntyre (2012) reporta uma população 

diplóide de C. parviflora subsp. grandiflora (Portulacaceae) com um genoma nuclear 

cerca de 18 % menor do que o genoma típico desta subspécie. Zaitlin & Pierceb (2010) 

descrevem uma variação intra-específica de 21 % a 26 % em Sinningia speciosa (Lodd.) 
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(Gesneriaceae) e Smarda & Bures (2006) encontraram uma variação de cerca de 17 % 

em Festuca pallens (Poaceae). Noutras espécies, de facto, os trabalhos recentes indicam 

uma variação intra-específica é muito pequena (Pecinka et al. 2006, Lysak & Dolezel 

1998). Outra constatação relevante para o estudo da filogénese de Narcissus consiste no 

facto dos valores-C de formas poliplóides não serem obrigatoriamente múltiplos das 

formas diplóides. Bennett et al. (2000) salientam que, em muitas plantas poliplóides, a 

quantidade de ADN nuclear por genoma haplóide pode ser significativamente menor do 

que o seu correspondente diplóide e sugerem que este valor resultam de um decréscimo 

que ocorre após a criação do poliplóide. Evidências experimentais com poliplóides 

artificiais indicam que a redução do genoma nuclear após a formação do poliplóide pode 

ocorrer no espaço de muito poucas gerações (Raina et al. 1994, entre outros). 

Leitch & Bennett (2004) num extenso trabalho de revisão sobre os efeitos da poliploidia 

na dimensão do genoma das angiospérmicas salientam que a sua redução após a criação 

de um poliplóide é um evento comum. Salientam também que este efeito tem uma 

magnitude proporcional ao grau de ploidia, isto é: quanto maior o nível de ploidia menor 

a dimensão do genoma haplóide correspondente.  

Por último, salienta-se que alguns autores utilizaram com sucesso a quantidade de ADN 

nuclear para identificar indivíduos híbridos, socorrendo-se do facto de apresentarem 

genomas de dimensão compatível com o genoma das espécies progenitoras (e.g.: 

Mahelka et al. 2005).  

Três trabalhos apresentam valores de quantificação de ADN nuclear para o género 

Narcissus: Zonneveld (2008), Santa-Eulàlia et al. 2010 e González-Aguilera et al. 

(1990). O trabalho de Santa-Eulàlia et al. 2010 indica variações importantes no conteúdo 

de ADN nuclear de N. rupícola Dufor. Zonneveld (2008) apresenta de um modo geral 

valores mais próximos dentro de cada espécie. Os valores obtidos por González-Aguilera 

et al. (1990) foram postos em dúvida por Bennett et al. (2000), pelo que não são 

ponderados no estudo da filogénese de Narcissus. 

 

1.3. Estado actual da taxonomia e da sistemática do género Narcissus 

1.3.1. Aspectos gerais 

A taxonomia e a sistemática do género Narcissus apresentam uma invulgar 

complexidade, existindo numerosas espécies, subespécies e variedades descritas na 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22J.+J.+Gonz%C3%A1lez-Aguilera%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22J.+J.+Gonz%C3%A1lez-Aguilera%22
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bibliografia científica, cuja validade tem sido motivo de polémica entre os diferentes 

autores.  

As dificuldades taxonómicas e sistemáticas parecem resultar quer de causas naturais, 

quer de causas antrópicas. Entre os factores apontados para explicar esta situação 

destacam-se: 

1.  A ocorrência muito frequente de hibridação entre espécies, mesmo entre aquelas 

que pertencem a diferentes subgéneros ou secções (Fernandes 1951, Webb 1980, 

entre outros); 

2.  Grande variabilidade fenotípica intra-específica. De facto, muitos dos caracteres 

diagnosticantes, como o comprimento, a largura e cor das folhas, o número de 

flores, o comprimento dos pedicelos, o comprimento da flor, o comprimento do 

tubo perianto, e a cor do perianto, mostram uma ampla variabilidade intra-

específica, e por vezes, entre os indivíduos de uma mesma população (Fernandes 

1968); 

3.  A ocorrência frequente de poliploidia, atingindo a octoploidia, contribui para essa 

variabilidade determinando parte da variabilidade morfológica, traduzida, 

usualmente, em maiores dimensões (e.g.: Fernandes 1968a, Fernandes 1990). 

Acresce que indivíduos com diferentes ploidias podem ocorrer quer em 

populações distintas, quer em populações mistas. Estes factos dificultam a 

utilização de biometrias como caracteres diagnosticantes das espécies (Fernandes 

1968a); 

4.  A estes factores, acrescem razões históricas, uma vez que estas plantas são 

apreciadas, desde a antiguidade, como espécies ornamentais, como foi referido. 

Por este motivo, a elevada complexidade sistemática pode também dever-se a 

processos recorrentes de cultivo e selecção, e subsequente renaturalização das 

formas cultivadas. 

Neste contexto, a taxonomia é extremamente extensa, constituída por um elevadíssimo 

número de sinónimos, frequentemente objecto de polémica e, por vezes, as mesmas 

populações são classificadas por diferentes autores em taxa distintos. Este fenómeno 

atinge uma dimensão tão marcada que diremos, a título de exemplo, que, dentro do taxon 

reconhecido como N. fernandesii G. Pedro, foram descritas, desde 1982, outras quatro 

espécies distintas (Fernández Casas 1982a, Ureña 1994¸ Fernández Casas 1997 e 

Zonneveld 2010). Face à complexidade taxonómica, é também compreensível que, como 

regra, os diferentes autores discordem nos caracteres diagnosticantes das mesmas 

espécies. Por exemplo, no caso das biometrias, parâmetro frequentemente utilizado na 
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identificação específica de Narcissus, os valores apresentados pelos diferentes autores 

chegam a ter diferenças superiores a 100% (ver: N. willkommii em Franco 1994 e em 

Blanchard 1990).  

O estudo aprofundado da filogenia do género Narcissus constituiu uma parte muito 

significativa da obra científica do Professor Abílio Fernandes, entre a década de 30 e o 

início da década de 90. Os seus trabalhos integraram dados morfológicos, corológicos e 

de citogenética, técnica que, na primeira metade do século passado, constituía uma 

metodologia inovadora nas ciências biológicas. Através da análise do cariótipo, Abílio 

Fernandes identificou e reclassificou vários taxa, reavaliou a divisão do género em 

subgéneros e secções, e demonstrou a importância dos processos de hibridação e 

poliploidia na história evolutiva deste género. Ainda hoje, um dos seus trabalhos de 

síntese (Fernandes 1968a) constitui a base mais amplamente aceite da sistemática e da 

taxonomia do género Narcissus.  

A utilização de métodos de genética molecular para determinação da filogenia deste 

género foi ensaiada no âmbito dos estudos da evolução da distilia (Graham & Barrett 

2004, Pérez et al. 2003, Pérez-Barrales et al. 2006). O género Narcissus apresenta uma 

situação rara entre as espécies heterostílicas: um polimorfismo estilar que permite os 

cruzamentos intra-mórficos, embora possua também um sistema de auto-

incompatibilidade. Este facto constituiu o principal motivo da atenção dos investigadores 

e, neste contexto, a determinação das relações filogenéticas visou apenas fornecer um 

suporte para a interpretação da variabilidade dos sistemas de reprodução. Os métodos de 

genética molecular para determinação da filogénese foram ainda utilizados por de por 

Rønsted et al. (2008) num trabalho sobre a variação filogenética da produção de 

alcalóides e por Santos-Gally et al. (2011), num estudo sobre filogeografia, com ênfase 

para o subgénero Hermione. Em todos estes casos, foram utilizados exclusivamente 

marcadores cloroplásticos. Como resultado destes trabalhos, existem alguns dados 

moleculares sobre a filogénese de Narcissus mas, na sua maior parte, são esparsos e 

pouco esclarecedores. 

 

1.3.2. Divisão basal do género 

De acordo com Fernandes (1968a), o género Narcissus exibe dois números 

cromossómicos básicos: n = 5 e n = 7, existindo números secundários, derivados de 

formas com números primários de 5 ou 7 cromossomas e, eventualmente, de um 

ancestral já extinto com n = 6 (e.g: N. papyraceus Ker-Gawl n = 11 ou N. obesus 

Salisbury n = 13). Fernandes (1968b) postula a existência de uma forma com 6 
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cromossomas, a qual nunca foi identificada até à data, que terá dado origem aos dois 

subgéneros: um com um número  base de 5 cromossomas e outro de 7 cromossomas. 

Argumenta ainda que a existência deste taxon  poderia explicar as formas de diplóides de 

22 cromossomas, as quais, supõe, teriam sido originadas a partir de um alotetraploide 

formado a partir da forma hipotética de n = 6 cromossomas e de uma forma de n = 5, 

hoje representada por N. serotinus L.. 

O género Narcissus é amplamente polimórfico. No entanto, Fernandes argumenta que a 

proximidade genética entre as várias espécies, incluindo os dois subgéneros, com número 

de cromossomas distintos, é atestada por três factos (Fernandes 1975): 

1)  A hibridação entre formas com números cromossómicos muito distintos é 

frequente; 

2)  O estudo do comportamento meiótico de N. x poetaz "Alsace" (actualmente 

designado N. x grenieri K. Richter), mostra que, provavelmente, os sete 

cromossomas de N. poeticus podem emparelhar com os 10 cromossomas de 

N. tazetta (Fernandes 1950); 

3)   Existem alguns cromossomas de morfologia semelhante em espécies com 

números base de cromossomas n = 5 (N. serotinus L.), n = 11 (N. broussonetii 

Lag.) e n = 7 (subgénero Narcissus). 

Mais recentemente, todos os estudos que utilizaram técnicas de filogenia molecular, com 

ADN cloroplástico, suportam o monofilia deste género (Graham & Barrett 2004, Rønsted 

et al. 2008, Santos-Gally et al. 2011). 

Ainda de acordo com Fernandes (1968b e 1975), a divisão basal do género baseia-se em 

diferentes números cromossómicos, existindo dois subgéneros: 

   O subgénero Hermione (Haw.) Spach, com os números haplóides n = 5 e n = 11, 

este último supostamente originado por alotetraploidia, como referido; 

   O subgénero Narcissus, com um número haplóide n = 7 ou 13, num único caso: 

N. obesus. De acordo com Fernandes & Neves (1941) N. obesus terá sido 

originado a partir de uma forma tetraplóide de N. bulbocodium L. (n = 14). 

Por último, é importante sublinhar que a divisão em dois subgéneros é amplamente aceite 

e utilizada pela generalidade da bibliografia científica, mas não é consensual. Mathew 

(2002) aceita um terceiro subgénero: Corbularia (Salisb.) Pax, que corresponde à secção 

Bulbocodii De Candolle. 
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1.3.3. Subgénero Hermione (Haw.) Spach 

De acordo com Fernandes (1968b e 1975), o subgénero Hermione divide-se em três 

secções: 

 Secção Hermione; 

 Secção Serotini Parl.; 

 Secção Aurelia (J. Gayi) Baker. 

A secção Hermione é aquela que apresenta maior diversidade. Dentro desta secção são 

frequentemente consideradas: Narcissus tazetta L., N. ochroleucus Lois, N. patulus Lois., 

N. cypri Sweet, N. italicus Ker-Gawl., N. bertolonii Parl., N. corcyrensis (Herb.) Nym., 

N. cupularis (Salisb.) Bertol. ex Schult f., N. canariensis Burb, N. barlae Parl., N. 

polyanthos Lois., N. panizzianus Parl. e N. papyraceus Ker-Gawl e N. elegans (Haw.) 

Spach (Fernandes 1968a e Fernandes 1975). A secção Serotini Parl. é monoespecífica e 

integra Narcissus serotinus L., espécie de ampla distribuição geográfica, que inclui toda 

a bacia do Mediterrânio (Fernandes 1968b e 1975, Blanchard 1990). A secção Aurelia (J. 

Gay) Baker também é monoespecífica e integra N. broussonetii Lag, um endemismo do 

Sudoeste de Marrocos (Fernandes 1968a e 1975, Blanchard 1990). 

 

1.3.4.  Subgénero Narcissus 

O subgénero Narcissus apresenta maior diversidade do que o subgénero Hermione. 

Fernandes (1968a e 1975) reconhece 6 secções: 

  Secção Narcissus; 

   Secção Jonquillae DC.;  

  Secção Apodanthi A. Fernandes; 

  Secção Ganymedes (Haw.) Schütt, f.;  

  Secção Bulbocodii DC., 

 Secção Tapeinanthus Traub.; 
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   Secção Pseudonarcissi DC.; 

Posteriormente aos trabalhos de Abílio Fernandes, foram propostas três novas secções: 

   Secção Juncifolii (A. Fern.) Zonneveld, que corresponde uma reclassificação da 

subsecção Juncifolii A. Fernandes, integrando N. assoanus Dufour e N. gaditanus 

Boiss. & Reuter; 

   Secção Nevadensis Zonneveld, integra cinco taxa anteriormente classificados na 

Secção Pseudonarcissi, de distribuição geográfica restrita ao Sul de Espanha. 

Zonneveld (2008) suporta esta proposta no facto deste grupo apresentar valores 

de ADN nuclear claramente distintos dos restantes membros da secção 

Pseudonarcissi. Acresce que na filogenia cloroplástica apresentada por Graham 

& Barrett (2004) duas das espécies deste grupo agrupam numa clade irmã de N. 

assoanus e N. gaditanus; 

   Secção Dubii Fernández Casas, que integra dois taxa de presumível origem 

híbrida: Narcissus tortifolius e N. dubius, originados a partir de espécies parentais 

dos subgéneros Hermione e Narcissus (Fernandes 1937; Romero et al. 1983 e 

Sánchez Gómez et al. 2000). 

 

1.3.5. Secção Narcissus 

Trata-se de uma secção pouco diversificada, ainda que com uma área de distribuição 

geográfica mais ampla que a maior parte das secções do subgénero (Blanchard 1990). 

Abrange a generalidade do Norte da bacia do mediterrânio, desde o Leste da Península 

Ibérica aos Balcãs. De acordo com Fernandes (1968a), inclui apenas duas espécies 

Narcissus poeticus L. N. radiiflorus Salisbury (Quadro 2). 

Quadro 2 - Síntese taxonómica da secção Narcissus (excluindo notoespécies). Baseado em 

Fernandes (1968a). 

Taxa Sinonímia  Distribuição geográfica 

N. poeticus L. - 
Espanha, Pirenéus, S. França, 

Itália, Suíça, Grécia 

N. radiiflorus 

Salisb.  

N. poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisbury) Baker 

N. angustifolius Curtis 

N. biflorus Schur 

Suíça, Áustria, Jugoslávia, Jura 

(França), e Península Balcânica 
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1.3.6. Secção Jonquillae DC.  

Distribui-se pela Península Ibérica e Marrocos atingindo os valores máximos de 

diversidade no Sul da Península, onde todas as espécies estão presentes (Moreno Saiz  & 

Sainz Ollero 1992). Integra Narcissus jonquilla, N. fernandesii, N. willkommii e N. 

viridiflorus. Fernandes (1966) classifica os exemplares de tetraplóides de N. fernandesii 

na variedade N. fernandesii var. major e admite também várias variedades para N. 

jonquilla. 

No Quadro 3, apresenta-se a síntese taxonómica desta secção. A análise deste quadro põe 

em evidência vários aspectos taxonómicos que têm estado sujeitos a polémica. Parte das 

alternativas taxonómicas e sistemáticas foram apresentadas por Zonneveld (2008). Este 

autor propõe as seguintes alterações à sistemática desta secção: 

  A classificação de N. fernandesii e N. willkommii como subespécies de 

N. jonquilla, designadamente: N. jonquilla L. subsp. fernandesii (G. Pedro) Zonn. 

e N. jonquilla L. subsp. willkommii (Samp.) Zonn.; 

 A criação de uma nova espécie, N. blanchardii Zonn., baseada em N. fernandesii 

var. major correspondente aos indivíduos tetraplóides de N. fernandesii. Este 

autor argumenta que a quantidade de ADN nuclear nestes indivíduos tetraplóides 

é significativamente inferior ao dobro das plantas diplóides; 

  Propõe ainda a integração de N. cuatrecasasii Fernández Casas, Laínz & Ruiz 

Rejón na secção Jonquillae, baseado na semelhança do valor da quantidade de 

ADN nuclear com outros taxa desta secção. 

 

Outro aspecto sujeito a polémica, não abordado por Zonneveld, consiste na integração 

das populações do extremo Sul da província de Granada na secção Jonquillae sob a 

designação N. fernandesii G. Pedro var. rivas-martinezii (Fern. Casas) Fern. Casas. Para 

este taxon Barra (2002) propõe a sua reclassificação na secção Juncifolii, como uma 

subespécie de N. assoanus Dufour (N. assoanus Dufour var. parviflorus (Pau) Barra). Por 

último, salienta-se que Aedo (in press) classifica N. fernandesii, N. willkommii e N. 

assoanus subsp. praelongus (= N. baeticus) como sinónimos de N. assoanus. Com 

excepção de N. viridiflorus, a diferenciação morfológica das espécies desta secção não é 

consensual. Webb (1980) salienta que a diferenciação morfológica entre N. fernandesii e 

N. willkommii como subespécies de N. jonquilla é obscura. Este facto reflecte-se nas 
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características diagnosticantes indicadas pelos diferentes autores, as quais são 

frequentemente contraditórias. No Quadro 4, apresenta-se uma síntese dos caracteres 

diagnosticantes indicados na bibliografia. A análise desta tabela seguinte permite 

identificar algumas tendências relativamente aos caracteres diagnosticantes destes três 

taxa: 

  A relação entre a altura da coroa e o comprimento dos segmentos do perianto é 

um critério aceite, por todos os autores, para discriminar N. fernandesii de N. 

jonquilla, embora os valores constantes da bibliografia não sejam concordantes 

entre si; 

  A dimensão do tubo do perianto é um caracter apontado por vários autores, 

embora os valores indicados também não sejam coincidentes; 

  Outros caracteres são indicados por apenas alguns autores, como sejam a 

presença e/ou a dimensão de um mucrão nos segmentos do perianto, o 

comprimento das folhas relativamente à inflorescência, a forma da coroa ou a 

presença de lóbulos na coroa. 



Dep. de Protecção das 

Plantas e Fitoecologia. 

Sec. de Fitoecologia 

e herbologia. 

Filogenia e filogeografia do subgénero Narcissus L. 

 

 

 João Paulo Fonseca 32 

 

Quadro 3 - Síntese taxonómica da secção Jonquillae A. Fernandes (excluindo notoespécies). Baseado em Fernandes (1968a) , Fernandes (1975) e 

Blanchard (1990) e Zonneveld (2008). 

Taxa Sinonímia Distribuição geográfica 

N. jonquilla L. 

N. jonquilla var. henriquesii Sampaio 

N. jonquilla var. minor (Haworth) Baker 

N. jonquilla var. stellaris Baker 

Centro e Sul da Península Ibérica 

N. fernandesii G. Pedro 

N. jonquilla L. subsp. fernandesii (G. Pedro) Zonneveld 

N. marianicus Fern. Casas 

N. cordubensis Fern. Casas 

N. jonquilla subsp. cordubensis (Fern. Casas) Zonn. 

N. cerrolazoe Ureña 

N. blanchardii Zonn. 

Sul da Península 

N. fernandesii var. rivas-

martinezii Fern. Casas 

N. assoanus Dufour var. parviflorus Barra 

N. fernandesii G. Pedro var. rivas-martinezii (Fern. Casas) Fern. Casas 
Endemismo da região de Málaga 

N. viridiflorus Schousboe - Extremo Sul de Espanha e Norte de Marrocos 

 N. willkommii (Samp.) A. 

Fernandes  
N. jonquilla L. subsp. willkommii (Samp.) Zonn. 

N. jonquilloides Willkomm 
Algarve. Citações pouco claras no Sul de Espanha. 

N. cuatrecasasii Fernández 

Casas, Laínz & Ruiz Rejón 
(1)

 

N. pedunculatus Cuatrecasas 

N. rupicola subsp. pedunculatus (Cuatrecasas) Laínz 
Sul da Península Ibérica e Marrocos 

1- Integrado na secção Jonquillae por Zonneveld (2008). Os restantes autores integram esta espécie na secção Apodanthi. 
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Quadro 4  - Caracteres descriminantes de Narcissus jonquilla, N. fernandesii e N. willkommii, de acordo com Navarro (2009), Fernandes (1968a) , Valdés et al. 

(1987), Blanchard (1990), Vázques et al. (2009). 

Autor Espécie Caracteres descriminantes 

Fernandes (1968a)  

N. jonquilla 
Folhas quase semicilíndricas, caniculadas. Coroa com cerca de um 1/5 a um 1/3 do comprimento dos segmentos do perianto. Segmentos do perianto ovados ou 

obovados. Coroa em forma de taça ou de pires. Segmentos com 2-4 mm. 

N. fernandesii 
Tubo do perianto com 15-20 (22) mm. Coroa com cerca de metade do comprimento dos segmentos do perianto. Comprimento dos segmentos do perianto com 9 - 

11 mm. Folhas erectas e recurvadas. 

N. willkommii  Folhas semicilíndricas, 2-2,5 mm de espessura, verdes. Coroa com 6 lobos profundos. 

Valdés et al. (1987) 

N. jonquilla Tubo do perianto de 17-24 mm. Coroa com 2,5 a 4,5 mm, com cerca de 1/3 do comprimento dos segmentos do perianto, com a margem ligeiramente crenada. 

N. fernandesii 
Tubo do perianto com cerca de 17 mm. Coroa com 4-5 x 7-9 mm, com cerca de 1/2 do comprimento dos segmentos do perianto, com a margem ligeiramente 

crenada. 

N. willkommii  Não incluído 

Franco & Afonso (1994) 

N. jonquilla 
Segmentos do perianto maiores que 10 mm. Coroa com cerca de metade do comprimento dos segmentos do perianto. Tubo maior que 20 mm. Folhas geralmente 

mais compridas que o escapo. 

N. fernandesii Tubo maior com 14 a 22 mm. Segmentos do perianto apiculados. 

N. willkommii  Folhas geralmente mais compridas ou mais curtas que o escapo, rígidas e erectas. Coroa com margem sinuada ou crenada. 

Vázques et al. (2009) 

N. jonquilla 
Folhas igualando ou mais curtas que a inflorescência. Segmentos do perianto não mucronados ou com mucrão de longitude inferior a 0,1 mm. Coroa com (2) 2,5-3 
(3,5) mm.  

N. fernandesii 
Folhas iguais ou mais curtas que a inflorescência. Tubo até 20 mm. Coroa com mais de 5 mm de altura, como mais de 2/3 do comprimento dos segmentos do 

perianto. Segmentos do perianto mucronados.  

N. willkommii  Folhas mais compridas do que inflorescência. Tubo com mais de 14,5 mm de comprimento. Segmentos do perianto patentes ou ligeiramente recurvados para trás.  

Navarro (2009) 

N. jonquilla 
Tubo do perianto 2 – 2,5 cm de comprimento. Coroa com 5 – 6 mm, com 1/3 do comprimento dos segmentos do perianto, com a margem ligeiramente crenada ou 

lobada. 

N. fernandesii Tubo do perianto 1,6 – 1,8 (2) cm. Coroa 4 – 7 mm com 1/2 do comprimento dos segmentos do perianto, com a margem ligeiramente crenada. 

N. willkommii  Não incluído. 
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1.3.7. Juncifolli (A. Fern.) Zonneveld 

A secção Juncifolli distribui-se pelo Centro e Sul Península Ibérica, alcançando a Leste 

o Sul de França. Atinge os valores máximos de diversidade na Andaluzia, onde todas as 

espécies ocorrem. Corresponde a uma elevação sistemática da subsecção Juncifolii A. 

Fernandes, proposta por Zonneveld (2008), como foi referido. Zonneveld baseia esta 

proposta no facto das espécies de Juncifolii apresentarem quantidades de ADN nuclear 

muito distintas da subsecção Jonquillae e no facto dos dados disponíveis sobre a 

filogenia cloroplástica indicarem que Juncifolii é uma clade irmã da secção Nevadensis 

(Graham & Barrett 2004), aparecendo claramente separados da secção Jonquillae. 

Foram descritas quatro espécies nesta secção: N. assoanus Dufour, N. gaditanus Boiss. et 

Reut. Dufour, e dois micro-endemismos N. baeticus Fern. Casas, e N. palearensis 

Romo. No entanto, esta taxonomia não é consensual, tendo sido proposta a classificação 

de N. baeticus e N. palearensis como subespécies de N. assoanus, designadamente: N. 

assoanus subsp. praelongus Barra & López González, N. assoanus var. palearensis 

(Romo) Barra e N. assoanus Dufour var. parviflorus (Pau) Barra (Barra & López 

González 1982a, e Barra 2002, respectivamente).  

No quadro seguinte, são apresentadas as diversas propostas taxonómicas. A distribuição 

geográfica destes quatro taxa é apresentada na Figura 23. 

 

Quadro 5 - Síntese taxonómica da secção Juncifolii (A. Fern.) Zonn. 

Taxa Sinonímia Distribuição geográfica 

N. assoanus Dufour 
N. requienii Roem.  
N. juncifolius Lagasca 

Península ibérica, Sul de França e 

Córsega (localização duvidosa, 

Webb 1980) 

N. baeticus Fern. Casas 
N. assoanus Dufour subsp. praelongus Barra &  

López González 
Endemismo do Sul da Andaluzia 

N. gaditanus Boiss. et 

Reut. 

N. juncifolius var. gaditanus (Boiss. et Reut.) 

Baker  

N. juncifolius subsp. gaditanus (Boiss. et Reut.) 

Baker 

N. minutiflorus Willk. 

N. juncifolius subsp. minutiflorus (Willk.) Baker 

Sul da Península Ibérica 

N. palearensis Romo 
N. assoanus Dufour var. palearensis (Romo) 

Barra 
Micro-endemismo da Catalunha 

 

 

http://species.wikimedia.org/wiki/Boiss.
http://species.wikimedia.org/wiki/Reut.
http://species.wikimedia.org/wiki/Boiss.
http://species.wikimedia.org/wiki/Reut.
http://species.wikimedia.org/wiki/John_Gilbert_Baker
http://species.wikimedia.org/wiki/Willk.
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1.3.8. Secção Apodanthi A. Fernandes 

Distribui-se pela Península Ibérica e Marrocos, sendo as montanhas marroquinas a 

região de maior diversidade. Apresenta alguma tendência rupícola (Blanchard 1990). 

São usualmente reconhecidas oito espécies, mas a taxonomia não é consensual 

(Fernandes 1975, Santa-Eulàlia et al. 2010, Zonneveld 2008). Algumas das propostas 

taxonómicas apresentadas na bibliografia da especialidade constam do Quadro 6. Tal 

como os outros representantes do subgénero Narcissus, a secção Apodanthi apresenta 

um número cromossómico n = 7. As primeiras contagens cromossómicas efectuadas por 

A. Fernandes estimaram números base de n = 6 para N. rupicola, Narcissus calcicola e 

N. scaberulus (Fernandes 1930, Fernandes 1931). No entanto, a ocorrência de um 

cariótipo com n = 6 cromossomas não foi confirmado em qualquer outro estudo. Anos 

mais tarde A. Fernandes (1939) estimou um número base n = 7 para as mesmas 

espécies. Dois aspectos assumem particular importância para este estudo:  

1.  Como foi referido, a integração N. cuatrecasasii a secção Apodanthi como é 

defendido por Fernández (1975) é polémica. Zonneveld (2008) sugere a sua 

integração na secção Jonquillae, com base na semelhança dos valores do 

conteúdo de ADN nuclear; 

2.  Aedo (in press.) defende que Narcissus calcicola e N. scaberulus são 

coespecíficos.  

As filogenias cloroplásticas publicadas sugerem a existência de duas linhagens distintas, 

dentro desta secção. Uma englobando N. calcicola e outra integrando N. albimarginatus 

D. & U. Müller-Doblies, N. atlanticus Stern, N. cuatrecasasii, N. rupicola Dufour 

subsp. rupicola, N. rupicola subsp. watieri (Maire) Maire & Weiller e N. rupicola 

subsp. marvieri (Jahandiez & Maire) Maire & Weiller.  

Os dados moleculares existentes na bibliografia relativos à posição sistemática de N. 

scaberulus são contraditórios entre si. Graham & Barrett (2004) apresentam um 

filograma baseado em sequências cloroplásticas de trnL-F e nadhf, agrupa N. scaberulus 

com N. rupicola, N. atlanticus, N. cuatrecasasii e N. albimarginatus. Esta clade 

apresenta um excelente suporte (probabilidade posterior bayesiana 1,00 e bootstrap para 

análise de parcimónia 100). Neste trabalho, N. calcicola aparece isolado, numa 

linhagem monoespecífica.  

Pelo contrário, Pérez-Barrales et al. (2006) apresentam um filograma para a secção 

Apodanthi, igualmente baseado em dois marcadores cloroplásticos: trnL-F e trnT-L, que 

agrupa N. scaberulus e N. calcicola na mesma clade. Também (Santos-Gally et al. 

2011) apresenta um filograma, concordante com esta hipótese filogenética. Zonneveld 
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(2008) salienta a semelhança da quantidade de ADN nuclear entre N. calcicola e N. 

scaberulus, mas refere que N. scaberulus foi considerado uma espécie distinta, citando 

os dados de filogenia cloroplástica de Graham & Barrett (2004). Por último, Aedo (in 

press), na revisão do género efectuada no âmbito da publicação da Flora Ibérica, 

considera estes dois taxa coespecíficos, propondo a classificação de N. calcicola como 

uma subespécie de N. scaberulus. 

 

Quadro 6 - Síntese taxonómica da secção Apodanthi A. Fernandes (excluindo notoespécies). 

Baseado em Fernandes (1968a), Fernandes (1975) e Blanchard (1990).  

Taxa Sinonímia Distribuição geográfica 

N. albimarginatus D. & U. 

Müller-Doblies, 
- Rift marroquino 

N. atlanticus Stern -  Marrocos, origem desconhecida 

N. rupicola Dufour subsp. 

rupicola 
- Centro do e Sul de Espanha 

N. cuatrecasasii 
1
 

N. rupicola subsp. pedunculatus 

(Cuatrecasas) Fernández Casas 
Sul de Espanha 

N. rupicola subsp. watieri 

(Maire) Maire & Weiller 
N. watieri Maire Marrocos, Alto Atlas 

N. rupicola subsp. marvieri 

(Jahandiez & Maire) Maire & 

Weiller 

N. marvieri Jahandiez & Maire Marrocos, Atlas 

N. scaberulus Henriques 
N. scaberulus Henriques subsp. 

scaberulus 
Endemismo do vale do Mondego 

N. calcicola Mendonça 
N. scaberulus Henriques subsp. 

N. calcicola (Mendonça) Aedo 

Portugal, faixa litoral. Moreno Saiz  

& Sainz Ollero (1992) referem 

pontos isolados em Espanha. 

1- Integrado na secção Jonquillae por Zonneveld (2008). 

 

1.3.9. Secção Ganymedes (Haw.) Schult. f. 

A secção Ganymedes ocorre na Península Ibérica e na Bretanha Francesa. Apresenta um 

número cromossómico haplóide n = 7, sem poliploidias conhecidas (Fernandes 1992). 

No século passado foram apresentadas várias propostas alternativas de classificação dos 

taxa da secção Ganymedes. Em 1968, Fernandes propõe a divisão da secção em duas 

espécies: 
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   N. concolor (Haw.) Link, caracterizado por flores amarelas, com 1 a 3 flores em 

cada espata, folhas usualmente erectas, verde-claro, com a face externa com 7-9 

estrias; 

   N. triandrus L. caracterizado por flores amarelo pálido, esbranquiçadas ou 

brancas, com 1 a 3 flores em cada espata, folhas, coroa em forma de taça ou de 

vaso com 10 a 18 mm. Folhas verde-escuro caniculadas, com 4 quilhas ou 7 a 9 

estrias na face externa;  

Neste trabalho, Fernandes divide N. triandrus em 2 variedades: 

  N. triandrus L. var. triandrus - Flores branco puro ou quase puro; 

  N. triandrus L. var. cernuus (Salisb.) Baker - Flores branco amarelado ou 

esbranquiçadas. 

Webb (1978) inclui nesta secção uma única espécie, N. triandrus L., que divide em três 

subespécies: 

   N. triandrus L. subsp. triandrus caracterizada por flores brancas ou amarelo 

muito pálido, tubo do hipanto 12 a 20 mm, coroa 10-12 (-16) mm, segmentos do 

perianto com 15-22 mm. Distribui-se pelo Norte de Espanha e Norte de 

Portugal; 

  N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday caracterizada por 

perianto amarelo pálido a amarelo-dourado, tubo do hipanto 10 a 16 mm, coroa 

5-12 (-16) mm, segmentos do perianto com 10-18 mm. Distribui-se pelo maior 

de Portugal, Centro, Sul e Este de Espanha; 

  N. triandrus L. subsp. capax (Salisb.) Webb caracterizada por flores brancas ou 

amarelo sulfúreas tubo do hipanto 12 a17 mm, coroa 14-25 mm, segmentos do 

perianto com 20-39 mm. Constitui um endemismo do Noroeste de França (Ilhas 

Glénans). 

Em 1989, Dorda & Fernández Casas propõem a criação de uma nova espécie: N. 

lusitanicus Dorda & Fern. Casas, correspondente às formas de flores amarelo vivo e 

que, aparentemente, é um sinónimo de N. concolor (Haw.) Link. 

Blanchard (1990) considera igualmente uma única espécie, N. triandrus L., com quatro 

variedades: 
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 N. triandrus L. var. triandrus; 

 N. triandrus L. var. cernuus (Salisb.) Baker (sinónimo de N. triandrus L. ssp. 

pallidulus (Graells) Rivas Goday); 

 N. triandrus L. var. concolor (Haw.) Baker (sinónimo de N. concolor (Haw.) 

Link); 

 N. triandrus L. var. loiseleurii (Rouy) Fernandes (sinónimo de N. triandrus L. 

subsp. capax (Salisb.) Webb), onde Blanchard (1990) inclui as plantas do 

Noroeste de França (Ilhas Glénans), salientando as suas dúvidas relativamente à 

distinção entre este micro-endemismo e N. triandrus L. var. triandrus. 

Em 1992, Fernandes apresenta uma revisão desta secção. Baseado nos trabalhos 

anteriores, dando ênfase ao trabalho de morfologia das folhas, considera duas espécies 

politípicas:  

  N. triandrus L. de folhas erectas ascendentes ou prostado-ascendentes, verde-

escuras, caniculadas na página superior, com 2-3 quilhas na página inferior; 

inflorescência 1-6 (8) flora. Distribui-se pelo Centro e Norte da Península 

Ibérica até aos Pré-Pirenéus. Divide-se em duas subespécies: 

o N. triandrus L. subsp. triandrus; 

o N. triandrus L. subsp. cernuus (Salisb.) Fernandes; 

  N. pallidulus Graells, com duas subespécies: 

o N. pallidulus Graells subsp. pallidulus com uma folha por bolbo, erecta, 

glabrescente, semicilíndrica, 6-10 carenadas na página inferior; inflorescência 

1 – 2 (3) flora. Flores brancas ou pálido-sulfúreas, tubo do perianto 10-16 

mm, coroa 5 -12 mm, tépalas 10-18 mm. Ocorre em Portugal e na maior parte 

de Espanha; 

o N. pallidulus Graells subsp. lusitanicus (Dorda & Fernández Casas) A. 

Fernandes, com flores amarelo-dourado. 

Por último, Barra (2000) apresenta uma nova revisão da secção. Aceita a proposta de 

Webb (1978) que considera uma única espécie, N. triandrus L., mas inclui três 

subespécies distintas daquelas que são aceites por Webb, designadamente: N. triandrus 

L. subsp. triandrus, N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday e N. 

triandrus L. subsp. lusitanicus (Dorda & Fern. Casas) Barra, uma combinação nova que 
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corresponde à diminuição do nível específico para o nível subespecífico de N. 

lusitanicus. Este autor propõe ainda três novas variedades: N. triandrus L. subsp. 

pallidulus (Graells) var. paivae Barra, N. triandrus subsp. triandrus var. loiseleuri 

(Rouy) Fernandes e N. triandrus L. subsp. triandrus var. alejandrei Barra. A 

bibliografia científica recente tem utilizado, alternativamente, vários destes esquemas 

taxonómicos. Por exemplo, Moreno Saiz & Sainz Ollero (1992) consideram como 

válidos N. triandrus e N. pallidulus, mas admitem como pertinente a classificação das 

plantas de flor amarelo-dourado como N. lusitanicus, tal como proposto por Dorda & 

Fernandez Casas (1989). Pérez et al. (2004) utilizam também esta nomenclatura. Pelo 

contrário, Graham & Barrett (2004) adoptam a classificação de Blanchard. Aedo (in 

press) concorda genericamente com a sistemática de Webb (1978), integrando as forma 

amarelas em N. pallidulus, embora não lhes conferindo estatuto taxonómico próprio. No 

Quadro 7, apresentam-se as várias propostas taxonómicas.  

 

1.3.1. Secção Bulbocodii DC. 

A distribuição geográfica da secção Bulbocodii inclui Portugal, Espanha, Marrocos, 

Tunísia e Argélia (Blanchard 1990). Como as outras seções do subgénero Narcissus, a 

generalidade dos taxa da secção Bulbocodii apresenta um número cromossómico base 

de n = 7. No entanto, a poliploidia é comum, atingindo a octoploidia em N. 

bulbocodium L. (Fernandes 1968). N. obesus é a única excepção conhecida tendo um 

número de cromossomas haplóides de 13. Segundo Fernandes & Neves (1941) esta 

espécie ter-se-á originado a partir de uma forma tetraplóide de N. bulbocodium L. 

(n = 14), como foi referido.  

Fernandes (1975) propôs uma hipótese filogenética para esta secção segundo a qual 

N. bulbocodium seria a espécie ancestral a partir da qual todas as outras teriam evoluído. 

Segundo essa hipótese, N. bulbocodium var. nivalis (Graells) Baker deu origem a N. 

bulbocodium var. graellsii (Webb) Baker e a N. hedraeanthus (Webb & Heldr.) 

Colmeiro. Por outro lado, N. bulbocodium var. bulbocodium teria originado N. 

cantabricus DC, N. obesus e várias variedades de N. bulbocodium. Finalmente, 

Fernandes (1959) sugeriu que N. romieuxii é um alotetraplóide originado a partir de N. 

bulbocodium var. bulbocodium e N. cantabricus. Esta hipótese baseia-se na análise do 

cariótipo e nas características morfológicas, não tendo sido ainda testada através de 

técnicas de genética molecular. 
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A taxonomia e sistemática desta secção permanecem pouco claras e as várias propostas 

taxonómicas e sistemáticas continuam em debate. Como exemplo, salientam-se os 

seguintes aspectos: 

  Enquanto Fernandes (1968a) listou cinco espécies, seis subespécies, e dezasseis 

variedades, Blanchard (1990) reconhece as mesmas espécies, mas incluiu 

subespécies e variedades adicionais; 

  Três taxa reconhecidos por Fernandes (1968a) como variedades de N. 

bulbocodium são frequentemente referidos na literatura botânica como espécies, 

designadamente: N. nivalis Graells, N. graellsii Webb ex Graells, e N. 

conspicuus (Haworth) Sweet (e.g.: Bastida et al. 1990; Gil & Domínguez 2007).  

  Fernandes (1968a) aceitou o nível específico para Narcissus obesus, mas grande 

parte da literatura botânica refere-se a este taxon como uma subespécie de N. 

bulbocodium: N. bulbocodium subsp. obesus (e.g.: Franco & Afonso 1994). 
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Quadro 7 - Esquemas sistemáticos alternativos e sinonímia da secção Ganymedes, características morfológicas diagnosticantes e distribuição geográfica. 

Esquemas sistemáticos 
Perianto amarelo, folhas finas. 

Centro e sul da Península Ibérica  

 

Perianto amarelo pálido ou 

esbranquiçado, folhas finas. 

Centro e sul da Península Ibérica 

 

Perianto branco, folhas 

largas. Norte da Península 

Ibérica 

 

Perianto branco ou amarelo pálido. 

Populações das ilhas Glénans 

(França) 

Fernandes (1968a)  Narcissus concolor (Haw.) Link N. triandrus L. var. triandrus 
N. triandrus L. var. cernuus (Salisb.) 

Baker 

Webb (1978) N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday 
N. triandrus L. subsp. 

triandrus 

N. triandrus L. subsp. capax (Salisb.) 

Webb. 

Dorda & Fernández  

Casas (1989) 

N. lusitanicus (Dorda & Fernández  

Casas) 
- - - 

Blanchard (1990) 
N. triandrus L. var. concolor 

(Haw.) Baker 

N. triandrus L. var. cernuus 

(Salisb.) Baker 
N. triandrus var. triandrus 

N. triandrus L. var. loiseleurii (Rouy) 

Fernandes 

Fernandes (1992) 

N. pallidulus Graells subsp. 

lusitanicus (Dorda & Fernández  

Casas) Fernandes 

N. pallidulus Graells subsp. 

pallidulus 

N. triandrus subsp. 

triandrus 

N. triandrus L. subsp. cernuus 

(Salisb.) Fernandes. 

 

Barra (2000) 

N. triandrus L. subsp. lusitanicus 

(Dorda & Fernández  Casas) 

Fernandes 

N. triandrus L. subsp. pallidulus 

(Graells) Rivas Goday var. 

pallidulus 

 

N. triandrus L. subsp. pallidulus 

(Graells) Rivas Goday var. paivae 

Barra 

N. triandrus subsp. triandrus 

var. triandrus 

 

N. triandrus subsp. triandrus 

var. loiseleuri (Rouy) 

Fernandes 

 

N. triandrus subsp. triandrus 

var. alejandrei Barra 

 

Não incluído 
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A estes aspectos acresce que, nas últimas décadas, diversas variedades e subespécies 

foram elevadas ao nível específico e novos taxa foram descritos (Barra & López 

González 1982b, Barra & López González 1983; Fernández Casas 1984, Fernández 

Casas 1986b, Barra & López González 1992, Barra 2003, Fernández Casas 2005, 

Fernández Casas 2005). Aedo (in press), na sua recente revisão do género Narcissus, 

considera apenas três espécies para a Península Ibérica: N. bulbocodium, N. 

hedraeanthus e N. cantabricus, integrando N. obesus como subespécie de N. 

bulbocodium, e N. blancoi como subespécie de N. hedraeanthus, sob o nome N. 

hedraeanthus subsp. luteolentus subsp. luteolentus (Barra & López González) Aedo. 

Face a esta complexidade, Moreno Saiz & Sainz Ollero (1992) salientam a necessidade 

de uma revisão detalhada da secção Bulbocodii. Alguns trabalhos analisaram a filogenia 

da secção Bulbocodii com base em dados moleculares, mas fornecem uma informação 

muito limitada (Graham & Barrett 2004; Santos-Gally et al. 2011). Estes trabalhos 

mostraram que N. cantabricus, N. hedraeanthus e que agrupam numa clade distinta de 

N. bulbocodium, que diverge antes da de todas as outras secções do subgénero 

Narcissus com excepção das secções Apodanthi e Jonquillae. Graham & Barrett (2004) 

encontraram uma população de N. bulbocodium que, na linhagem cloroplástica, era 

filogeneticamente mais próxima da secção Jonquillae do que dos restantes membros da 

secção Bulbocodii. Estes autores sugeriram que esta população sofreu uma introgressão 

a partir de uma espécie desconhecida de Jonquillae. Posteriormente, Santos-Gally et al. 

(2011) confirmaram este resultado em duas populações de N. bulbocodium.  
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Quadro 8 - Síntese taxonómica da secção Bulbocodii DC. (excluindo notoespécies). Baseado em Fernandes (1968a), Fernandes (1975), Blanchard (1990), 

Barra & López González (1982b), Barra & López González (1983), Barra & López González (1992), Barra (2003), Fernández Casas (1984); Fernández Casas 

(1986b), Fernández Casas (2005) e Fernández  Casas (2005). Esta secção não tem subsecções descritas. 

Taxa Sinonímia Distribuição geográfica 

N. blancoi Barra & López González 
N. cantabricus DC. subsp. luteolentus Barra & 

López 

Extremo Norte da Andaluzia e 

extremo Sul de Castela 

N. bulbocodium L. subsp. praecox Gatt. & Weiller var. paucinervis 

Maire 
- Marrocos 

N. bulbocodium L. subsp. praecox Gatt. & Weiller var. praecox - Marrocos 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium var. bulbocodium - Península Ibérica e Marrocos 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium var. ectandrus Barra & 

López González 
- 

Serra de Cuenca e montanhas 

circundantes 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium var. serotinus (Haw). A. 

Fernandes 
- Oeste de Portugal 

N. bulbocodium L. subsp. validus Barra - Norte de Espanha 

N. cantabricus DC subsp. monophyllus (Dur.) A. Fernandes 
N. bulbocodium L. subsp. monophyllus (Durieu de 

Maisonneuve) 
Espanha, Marrocos e Argélia 

N. cantabricus DC. subsp. cantabricus var. cantabricus - Península ibérica e Marrocos (?) 

N. cantabricus DC. subsp. cantabricus var. foliosus (Maire) A. 

Fernandes 
- Marrocos 

N. cantabricus DC. subsp. cantabricus var. kesticus (Maire & - Marrocos 
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Taxa Sinonímia Distribuição geográfica 

Wilczek) A. Fernandes 

N. cantabricus DC. subsp. cantabricus var. petunioides A. 

Fernandes 
- Argélia (?) 

N. cantabricus DC. subsp. tananicus (Maire) A. Fernandes - Marrocos (?) 

N. citrinus (Baker) Fern. Casas 

N. bulbocodium L. var. citrinus Baker 

N. bulbocodium L. subsp. citrinus (Baker) Fern. 

Casas 

 

Cordilheira Cantábrica 

N. conspicuus (Haworth) Sweet 
N. bulbocodium L var. conspicuus (Haworth) 

Baker 

Endemismo da Estremadura 

espanhola 

N. graellsii Webb N. bulbocodium L var. graellsii (Webb) Baker 
Cordilheira Central Ibérica 

(Castela) 

N. hedraeanthus (P. B. Webb & Heldreich) Colmeiro - Endemismo da região de Cazorla 

N. jacquemoudii Fern. Casas - Marrocos 

N. jeanmonodii Fern. Casas - Marrocos 

N. juressianus Fernández Casas - 
Endemismo da serra do Xurés 

(Galiza) 

N. hesperidis Fern. Casas - Marrocos 

N. nivalis Graells N. bulbocodium L. var. nivalis (Graells) Baker  
Montanhas da Península Ibérica e 

Marrocos 

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Fern.Casas
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Taxa Sinonímia Distribuição geográfica 

N. obesus Salisbury N. bulbocodium L subsp. obesus (Salisbury) 

Maire 

Centro e Sul de Portugal 

N. peroccidentalis Fern. Casas - Marrocos 

N. quintanilhae Fern. Casas 
N. bulbocodium L. subsp. quintanilhae A. 

Fernandes 
Beira alta 

N. romieuxii Br.-Bl. & Maire subsp. albidus (Emb. & Maire) A. 

Fernandes 
- Marrocos 

N. romieuxii Br.-Bl. & Maire subsp. albidus (Emb. & Maire) A. 

Fernandes var. zaianicus (Maire, Weiller & Wilczek) A. Fernandes 
- Marrocos 

N. romieuxii Br.-Bl. & Maire subsp. romieuxii var. romieuxii - Marrocos 

N. romieuxii Br.-Bl. & Maire subsp. romieuxii  var. rifanus (Emb. 

& Maire) A. Fernandes 
- Marrocos 

N. subnivalis Fern. Casas - Sierra de Cuenca 

N. tingitanus Fern. Casas - Marrocos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fern.Casas
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1.3.2. Secção Pseudonarcissi DC. 

A secção Pseudonarcissi apresenta uma ampla distribuição pela Europa Ocidental, atingindo 

a Leste a Áustria, a Alemanha e a Holanda, e a Norte as Ilhas Britânicas. No entanto, torna-

se difícil avaliar as populações a Leste de França são nativas ou correspondem a introduções 

antigas (Blanchard 1990). De entre todas as secções de Narcissus é, provavelmente, a secção 

Pseudonarcissi que apresenta uma sistemática e uma taxonomia mais complexas. Fernandes 

(1968a) considerou 22 espécies distintas. No entanto, existem, pelo menos, 38 espécies 

descritas, das quais parte significativa corresponde à elevação ao estatuto específico de 

variedades ou subespécies anteriormente descritas ou a descrição de micro-endemismos. 

Como padrão geral da taxonomia, diremos que a generalidade das espécies apresenta pelo 

menos uma alternativa taxonómica (sinónimo) que as coloca num nível infra-específico 

(subespécie ou variedade), dentro de Narcissus pseudonarcissus L.. Por outro lado, a análise 

da bibliografia permite identificar outras tendências taxonómicas, designadamente: 

 As populações do Sistema Central Ibérico e algumas populações do Norte 

Extremadura espanhola e da Beira Alta são frequentemente classificadas como 

Narcissus confusus Pugsley (e. g.: Moreno Saiz & Sainz Ollero 1992, Ribeiro & 

Paiva 2005); 

 Com a excepção de Narcissus nevadensis Pugsley e de N. munozii-garmendiae Fern. 

Casas, as populações do Sul da Península são frequentemente classificadas como N. 

hispanicus Gouan., ou apresentam uma sinonímia que inclui uma categoria infra-

específica sob N. hispanicus; 

  As populações de Narcissus de corola bicolor dos Pirenéus são usualmente 

classificadas como N. bicolor L. ou N. abscissus (Haw.) Schult. f. taxa que Moreno 

Saiz  & Sainz Ollero (1992) sinonimizam; 

 As populações dos Pirenéus de corola branca ou esbranquiçada, concolor, e inclinada 

para baixo ou pendente, são classificadas num conjunto diverso de espécies, sem 

diferenciação morfológica clara, que inclui Narcissus tortuosus Haw. N. albescens 

Pugsley, N. alpestris Pugsley ou N. moleroi Fern. Casas. 

Outro padrão taxonómico que se verifica na literatura consiste no facto de terem sido 

descritos, nesta secção, númerosos micro-endemismos, a generalidade dos quais pelo 

professor Fernández Casas, mas não só. São exemplo disso: 

 Narcissus perez-chiscanoi Fern. Casas, endemismo do Sul de Castela; 

 N. bujei Fern. Casas, endemismo do Sul da Andaluzia; 
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 N. calcicarpetanus Fern. Casas, micro-endemismo do canhão do rio Durantón (Norte 

de Castela); 

 N. genesii-Lópezii Fern. Casas, micro-endemismo do Leste de Castela; 

 N. fontqueri Fern. Casas, micro-endemismo dos Montes Aquilianos (León); 

 N. leonensis Pugsley, endemismo do extremo Norte da Península; 

 N. munozii-garmendiae Fern. Casas, endemismo do Sul de Castela (Ciudad Real); 

 N. radinganorum Fern. Casas, endemismo da região de Valencia (Catalunha); 

 N. moleroi Fern. Casas, endemismo dos Pirenéus orientais; 

  N. varduliensis Fern. Casas & Uribe-Echebarría, endemismo do País Basco; 

 N. primigenius Fern. Casas, endemismo do extremo Norte da Península. 

Aedo (in press), na sua recente revisão do género Narcissus, considera apenas cinco 

espécies dentro da secção Pseudonarcissi: Narcissus cyclamineus, N. minor, N. moschatus, 

N. bicolor e N. pseudonarcissus. Dentro de N. pseudonarcissus considera quatro 

subespécies:  

  Narcissus pseudonarcissus subsp. munozii-garmendiae (Fern. Casas) Fern. Casas, 

endemismo do centro e sul da província de Ciudad Real (Espanha); 

 Narcissus pseudonarcissus subsp. nevadensis (Pugsley) A. Fern. distribuída pelas 

serras do Sul e Leste da Andaluzia. Sinonimiza esta subspécie com N. nevadensis 

Pugsley, N. longispathus Degen & Hervier ex Pugsley, N. bujei (Fern. Casas) Fern. 

Casas e N. segurensis, N. yepesii e N. alcaracensis Valdés, Talavera & Galiano. 

Portanto, este autor propõe a manutenção das espécies da secção Nevadensis Zonn. 

na secção Pseudonarcissi;  

  Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus, que sinonimiza com N. 

hispanicus Gouan, N. incomparabilis Mill., N. major Curtis, N. nobilis (Haw.) 

Schult. & Schult., N. leonensis Pugsley, N. pallidiflorus Pugsley, N. varduliensis 

Fern. Casas & Uribe-Ech. e N. fontqueri Fern. Casas. Esta subespécie distribuir-se-ia 

Sudoeste da Europa, Pirenéus, País Basco, Cordilheira Cantábrica e Centro de 

Portugal; 

  Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern., que sinonimiza com 

N. portensis Pugsley, N. confusus Pugsley, N. eugeniae Fern. Casas, N. 
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calcicarpetanus Fern. Casas e N. pseudonarcissus subsp. radinganorum. Esta 

subespécie distribuir-se-ia pelo Sistema Ibérico, Sistema Central, Montes de Toledo, 

Norte e Centro de Portugal, e Meseta Castelhana. Corresponderá as formas de menor 

dimensão (à semelhança de N. portensis) mas a sua distribuição corresponde ao 

centro da Península. 

Zonneveld (2008), baseado na quantidade de ADN nuclear, apresenta várias alternativas 

sistemáticas, distinguindo: 

 Narcissus pseudonarcissus subsp. bicolor como hexaplóide (2C = 67,7 pg, em 

média), propondo a separação de N. abscissus que corresponderia a uma forma 

diplóide (2C = 26,9 pg, em média). Zonneveld contradiz assim a equivalência 

taxonómica destes dois taxa assumida por Moreno Saiz & Sainz Ollero (1992) e por 

Aedo (in press); 

 Narcissus primigenius como diplóide (2C = 21,5 pg, em média); 

 Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis como tetraplóide (2C = 45,9 pg, em 

média); 

 Narcissus pseudonarcissus subsp. leonensis (Pugsley) Fern. Casas & Laínz como 

hexaplóide (2C = 65,8 pg, em média). 

No entanto, a utilização destes níveis de ploidia para distinguir estes taxa não é consensual. 

Sañudo (1984) descreve quatro populações diplóides de N. bicolor e Montserrat Marti & 

Santa-Eulàlia (1991) descrevem outras quatro. Relativamente a N. nobilis, Sañudo (1984 e 

1985) quantifica o cariótipo de sete populações, sendo três hexaplóides e quatro tetraplóides.  

Os dados disponíveis de biologia molecular são escassos e pouco esclarecedores. A primeira 

abordagem deste tipo foi realizada por Graham & Barrett (2004), utilizando marcadores 

cloroplásticos. Estes autores mostraram que a secção Pseudonarcissi se distingue da secção 

Nevadensis, a qual aparece no filograma apresentado neste trabalho como clade irmã da 

subsecção Juncifolii A. Fernandes, resultado que é confirmado por Santos-Gally et al. 

(2011).  

Outras duas clades foram identificadas por Graham & Barrett (2004). Uma agrupa 

N. bicolor, N. pseudonarcissus, N. minor e N. cyclamineus e a outra agrupa N. hispanicus e 

N. alpestris. Ambas ocorrem em politomia com as secções Ganymedes e Tapeinanthus 

(Graham & Barrett 2004). A verificação no GenBank (www.ncbi.nlm.nih. gov/) dos dados 

desta sequência de N. hispanicus indicou que se trata de N. bujei (referido como N. 

hispanicus subsp. bujei, n.º
s
 de acesso AY357166.1 e U79206.1). Estes resultados são 

difíceis de interpretar porque a politomia obtida por Graham & Barrett (2004) poderá 
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resultar de um número insuficiente de marcadores e porque N. pseudonarcissus é um taxon 

com uma sinonímia muito vasta, podendo corresponder a formas muitos distintas e de 

origens geográficas muito diversas, conforme pode ser verificado no Quadro 9. Rønsted et 

al. (2008) utilizando igualmente marcadores cloroplásticos obteve duas clades, uma de 

agrupa N. alpestris e N. bujei (confirmando os resultados de Graham & Barrett 2004) e outra 

que agrupa, N. radinganorum, N. munozii-garmendiae com duas subclades que agrupam, 

uma N. minor e N. cyclamineus e a outra N. bicolor, N. pseudonarcissus (igualmente de 

origem desconhecida). No entanto, apenas a clade de N. alpestris e N. bujei e a subclade de 

N. minor, N. jacedanus e N. cyclamineus estão razoavelmente suportadas (bootstrap para 

análise de parcimónia > 70). 

 

1.3.3. Secção Nevadensis Zonn. 

A secção Nevadensis foi proposta recentemente por Zonneveld (2008) e agrupa 6 

endemismos do extremo oriental da Andaluzia, descritos como espécies distintas:  

 N. alcaracensis Ríos, D. Rivera, Alcaraz & Obón endemismo da Serra de Alcaraz; 

 N. bujei Fern. Casas; 

 N. longispathus Pugsley, endemismo da Serra Cazorla (Andaluzia); 

 N. nevadensis Pugsley; 

 N. segurensis Rios, D. Rivera, Alcaraz & Obón, endemismo da Serra de Segura, 

Andaluzia; 

 N. yepesii Rios, D. Rivera, Alcaraz & Obón, endemismo da Serra de Segura, 

Andaluzia. 

Zonneveld (2008) propõe a classificação de N. segurensis e de N. yepesii como subespécies 

de N. longispathus Pugsley. 

Presumivelmente, esta secção incluirá também N. enemeritoi (Sánchez-Gómez et al.) 

Sánchez-Gómez et al, endemismo da Serra Nevada, separado recentemente de 

N. nevadensis, também endémico da Serra Nevada. 

Jiménez et al. (2009) analisaram a diferenciação genética entre N. alcaracensis, N. bujei, N. 

enemeritoi, N. longispathus, N. nevadensis, N. segurensis, e N. yepesii, utilizando ISSR’s 
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(Inter-Simple Sequences Repeat) e sequências de ADN ribossómico nuclear designadamente 

os dois espaçadores transcritos internos (ITS1 e ITS2) e 5,8S.  

Nas sequências de ADN ribossómico, estes autores não encontraram diferenças 

significativas entre estas espécies, excepto no caso de N. bujei, que agrupa claramente numa 

clade distinta. A análise por ISSR confirmou o carácter distinto de N. bujei e mostrou 

também o carácter distinto de N. longispathus. Face aos resultados obtidos, Jiménez et al. 

(2009) sugerem que N. alcaracensis, N. segurensis, N. yepesii, N. enemeritoi, e N. 

nevadensis devem ser consideradas como única espécie, tendo N. nevadensis de prioridade 

nomenclatural, e mantendo N. bujei e N. longispathus como espécies distintas.  

Cruzando os resultados destes dois trabalhos (Zonneveld 2008 e Jiménez et al. 2009), a 

secção Nevadensis seria constituída unicamente por duas espécies N. nevadensis e N. 

longispathus. 

A posição taxonómica de N. bujei permanece pouco clara porque os dados de filogenia 

molecular indicam a sua afinidade com a secção Pseudonarcissi, enquanto a quantificação 

do ADN nuclear indica a sua afinidade com a secção Nevadensis. 

 

1.3.4. Secção Tapeinanthus Traub. 

A secção Tapeinanthus é monoespecífica e inclui apenas N. cavanillesii A. Barra & López 

González, espécie que se distribui pelo centro da Península Ibérica e Marrocos (Blanchard 

1990). N. cavanillesii é morfologicamente muito distinta das restantes espécies do género, 

devido às suas pequenas dimensões e ao facto do perianto não possuir coroa. Os dados 

moleculares existentes não são esclarecedores quanto à filogenia desta espécie. Santos-Gally 

et al. (2011) apresentam um filograma baseado em cpDNA em que N. cavanillesii é um 

taxon irmão da secção Juncifolii. No entanto, o suporte desta afinidade é muito baixo 

(probabilidade posterior bayesiana menor que 0,70). Aparentemente, N. cavanillesii é um 

tetraplóide, não estando comprovada a existência de diplóides. Zonneveld (2008) apresenta 

resultados de quantificação de ADN nuclear de um indivíduo que são compatíveis com o 

nível diplóide, mas coloca em dúvida a identificação deste exemplar. 

  

1.3.5. Secção Dubii Fernández Casas 

A secção Dubii integra apenas duas espécies, ambas consideradas híbridos interseccionais: 

N. tortifolius Fernández Casas e N. dubius Gouan.  
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Narcissus tortifolius é um endemismo do Sul de Espanha e é um alotetraplóide, 

apresentando 36 cromossomas. Este número cromossómico indica que tem como espécies 

parentais uma planta do subgénero Hermione (2n = 22) e uma planta do subgénero 

Narcissus (2n = 14) (Romero et al. 1983; Sánchez Gómez et al. 2000). 

Narcissus dubius tem uma distribuição mais vasta, ocorrendo no Leste da Península Ibérica 

e no litoral do Sul de França (Baker et al. 2000, Moreno Saiz & Sainz Ollero 1992). É, de 

acordo com Fernandes (1937), é um alohexaplóide, apresentando 50 cromossomas (n = 25). 

Este autor sugere que o cariótipo haplóide inclui uma guarnição cromossómica de uma 

planta do subgénero Hermione (n = 11), que sugere ser N. papyraceus, e duas guarnições 

cromossómicas de uma planta do subgénero Narcissus (n = 7), que sugere ser N. assoanus. 

Os dados moleculares disponíveis indicam a integração da filogenia cloroplástica na secção 

Jonquillae (Graham & Barrett 2004, Santos-Gally et al. 2011), ocorrendo como espécie irmã 

de N. tortifolius. 
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Quadro 9 - Síntese taxonómica da secção Pseudonarcissi (excluindo notoespécies). Baseado em Fernandes (1968a), Fernandes (1975), Blanchard (1990) e nas  

descrições originais de micro-endemismos. 

Taxa Sinonímia Distribuição geográfica 

N. abscissus (Haw.) Schult. f. N. pseudonarcissus subsp. abscissus (Haw.) K. Richt. Pirenéus 

N. albescens Pugsley  N. pseudonarcissus subsp. albescens (Pugsley) A. Fernandes Pirenéus 

N. alcaracensis Ríos, D. Rivera, Alcaraz & Obón N. longispathus subsp. alcaracensis (Rios et al.) Zonn. 
Endemismo da Serra de Alcaraz, 

Andaluzia 

N. alpestris Pugsley N. pseudonarcissus L. subsp. alpestris (Pugsley) A. Fernandes Pirenéus 

N. bicolor L. var. bicolor 

N. pseudonarcissus L. subsp. bicolor (L.) Baker 

N. abscissus (Haw.) Schult. f. 

N. pseudonarcissus subsp. abscissus (Haw.) K. Richt. 

Pirenéus 

N. bujei Fern. Casas N. hispanicus Gouan subsp. bujei Fern. Casas Sul da Andaluzia 

N. calcicarpetanus Fern. Casas 
N. pseudonarcissus L. subsp. calcicarpetanus (Fern. Casas) 

Fern. Casas 

Micro-endemismo do canhão do rio 

Durantón (Norte de Castela) 

N. confusus Pugsley N. pseudonarcissus L. subsp. confusus (Pugsley) A.Fernandes Centro da Península ibérica 

N. cyclamineus DC. N. pseudonarcissus L. subsp. cyclamineus (Haworth) Baker Noroeste da Península 

N. enemeritoi (Sánchez-Gómez, Carrillo, Hernández, Carrión-

Vilches & Güemes) Sánchez-Gómez, Carrillo, Hernández, Carrión-

Vilches & Güemes 

N. nevadensis subsp. enemeritoi Sánchez-Gómez, Carrillo, 

Hernández, Carrión-Vilches & Güemes  Serra Nevada, Andaluzia, Granada  

N. eugeniae Fern. Casas 
N. pseudonarcissus L. subsp. eugeniae (Fern. Casas) Fern. 

Casas 
Leste da Península  
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Taxa Sinonímia Distribuição geográfica 

N. fontqueri Fern. Casas & Rivas Ponce 
 Micro-endemismo dos Montes 

Aquilianos, Leão (Espanha) 

N. gayi (Henon) Pugsley N. pseudonarcissus subsp.pseudonarcissus L. Desconhecido 

N. genesii-Lópezii Fern. Casas 
N. eugeniae Fern. Casas 

N. pseudonarcissus L. subsp. eugeniae (Fern. Casas) Fern. Casas 

Micro-endemismo do Leste de 

Castela 

N. hispanicus Gouan. N. pseudonarcissus L. subsp. major (Curtis) Baker Sul da Península 

N. longispathus Pugsley 

N. pseudonarcissus L. subsp. longispathus (Pugsley) A. 

Fernandes 

N. hispanicus subsp. longispathus (Degen & Hervier ex 

Pugsley) Fern. Casas 

Serra de Cazorla e região 

circundante 

N. macrolobus (Jord.) Pugsley N. pseudonarcissus L. subsp. macrolobus (Jordan) A. Fernandes Pirinéus Centrais e Orientais 

N. minor L. 

N. asturiensis (Jordan) Pugsley 

N. jacetanus Fern. Casas 

N. parviflorus (Jord.) Pugsley 

Norte da Península Ibérica 

N. minor L. subsp. asturiensis var. cuneiflorus (Salisbury) N. cuneiflorus (Salisbury) Link Nordeste da Península 

N. minor L. Pugsley var. villarvildensis Díaz & Prieto 
N. asturiensis (Jord.) Pugsley subsp. villarvildensis (Díaz & 

Prieto) Díaz & Prieto 
Astúrias (Espanha) 

N. minor L. subsp. minor var. brevicoronatus (Pugsley) Barra & 

López González 

N. asturiensis (Jord.) Pugsley var. brevicoronatus Pugsley 

N. asturiensis (Jord.) Pugsley subsp. brevicoronatus (Pugsley) 

Uribe-Echebarría 

Nordeste da Península  
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Taxa Sinonímia Distribuição geográfica 

N. jacetanus subsp. vasconicus Fern. Casas, 

N. vasconicus (Fern. Casas) Fern. Casas 

N. asturiensis (Jord.) Pugsley subsp. jacetanus var. vasconicus 

(Fern. Casas) Uribe-Echebarría 

N. pumilus Salisbury 

N. minor L. subsp. minor var. minor 
N. asturiensis (Jord.) Pugsley subsp. asturiensis var. asturiensis 

N. provincialis Pugsley 
Noroeste da Península 

N. moschatus L. N. albus Haworth Pirenéus 

N. munozii-garmendiae Fern. Casas 
N. pseudonarcissus L. subsp. munozii-garmendiae (Fern. Casas) 

Fern. Casas 

Micro-endemismo do Sul de Castela 

(Ciudad Real) 

N. nanus Spach  Desconhecida 

N. nevadensis Pugsley  N. pseudonarcissus L. subsp. nevadensis (Pugsley) A. Fernandes  Serra Nevada, Andaluzia 

N. nobilis (Haworth) Schultes & Schultes f. N. pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes Norte da Península Ibérica 

N. obvallaris Salisbury 

N. concolor Bromfield  

N. pseudonarcissus L. subsp. obvallaris (Salisbury) A. 

Fernandes 

Europa Atlântica 

Narcissus perez-chiscanoi Fern. Casas N. hispanicus subsp. Pérez-chiscanoi (Fern. Casas) Fern. Casas 
Endemismo no Sul de Castela 

(Ciudad Real) 

N. pallidiflorus Pugsley 
N. pseudonarcissus L. subsp. pallidiflorus (Pugsley) A. 

Fernandes 

Norte da Península Ibérica e 

Pirenéus 
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Taxa Sinonímia Distribuição geográfica 

N. portensis Pugsley N. pseudonarcissus L. subsp. portensis (Pugsley) A. Fernandes Noroeste da Península Ibérica 

N. primigenius Fern. Casas 
N. pseudonarcissus subsp. nobilis var. primigenius Fern. Suarez 

ex Laínz 
Norte da Península Ibérica 

N. leonensis Pugsley 

N. pseudonarcissus L. var. leonensis Fern. Casas 

N. nobilis (Haworth) Schultes & Schultes f. var. leonensis 

(Pugsley) A. Fernandes  

N. pseudonarcissus L. subsp. leonensis Fern. Casas 

Norte da Península Ibérica 

N. pseudonarcissus L. subsp. pugsleyanus Barra & López González  Sistema Centra Ibérico 

N. radinganorum Fern. Casas 

N. pseudonarcissus subsp. radinganorum (Fern.Casas) O.Bolòs 

& Vigo 

N. eugeniae Fern. Casas 

N. pseudonarcissus L. subsp. eugeniae (Fern. Casas) Fern. 

Casas 

Endemismo da região de Valência 

(Catalunha) 

N. segurensis Rios, D. Rivera, Alcaraz & Obón N. longispathus subsp. segurensis (Rios et al.) Zonn. 
Endemismo da Serra de Segura, 

(Andaluzia) 

N. tortuosus Haw.  Astúrias e Biscaia 

N. yepesii Rios, D. Rivera, Alcaraz & Obón N. longispathus subsp. yepesii (S. Rios et al.) Zonn. 
Endemismo da Serra de Segura, 

Andaluzia 

N. moleroi Fern. Casas  Pirenéus Orientais 

N. varduliensis Fern. Casas & Uribe-Echebarría  País Basco 

http://es.wikipedia.org/wiki/O.Bol%C3%B2s
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigo
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Figura 1 - Imagens de representantes das secções de Narcissus estudadas neste trabalho. A - Secção Tazetta (N. 

papyraceus); B - Secção Serotini (N. serotinus); C - Secção Narcissus (N. poeticus); D - Secção Jonquillae (N. 

fernandesii); E – Secção Juncifolii (N. assoanus); F - Apodanthi (N. calcicola); G - Secção Bulbocodii (N. blancoi); 

Secção; H - Secção Ganymedes (N. triandrus subsp. pallidulus); I - Secção Tapeinanthus (N. cavanillesii); J - Secção 

Nevadensis (N. bujei); L - Secção Pseudonarcissi (N. pseudonarcissus subsp. nobilis); M - Secção Dubii (N. dubius). 
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2. OBJECTIVOS 

Os objectivos gerais deste trabalho consistiram em avaliar as várias propostas taxonómicas e 

sistemáticas do género Narcissus L., particularmente do subgénero Narcissus, à luz de dados de 

genética molecular. Procurou-se ainda efectuar uma primeira análise à filogeografia do subgénero 

Narcissus, com base em ADN cloroplástico (ADNcp). No caso particular das secções Jonquillae e 

Juncifolii, efectuou-se também a análise da morfologia floral, com o objectivo de identificar 

caracteres diagnosticantes entre e N. jonquilla, N. fernandesii, N. fernandesii var. rivas-martinezii, 

N. willkommii, N. gaditanus, N. baeticus e N. assoanus. No âmbito da análise filogenética, foram 

definidos os seguintes objectivos específicos distintos para o subgénero Narcissus e para as 

secções mais extensas deste subgénero. 

Análise geral do subgénero Narcissus: 

1)  Determinação das relações filogenéticas entre as secções e as principais clades deste 

género; 

Para a secção Jonquillae: 

2) Avaliação das propostas sistemáticas e taxonómicas existentes e da sua congruência com os 

dados moleculares. 

Para a secção Juncifolii: 

3)  Esclarecer as relações filogenéticas dentro desta secção; 

4)  Avaliar das propostas sistemáticas e taxonómicas existentes, com base na sua congruência 

com os dados moleculares. 

5) Avaliar a filogeografia desta secção. 

Para a secção Apodanthi: 

6)  Esclarecer as relações filogenéticas dentro desta secção e em particular as relações 

filogenéticas de N. scaberulus e N. cuatrecasasii; 

7)  Avaliar a filogeografia desta secção. 

Para a secção Bulbocodii: 

1)  Esclarecer as relações filogenéticas da secção Bulbocodii com as restantes linhagens deste 

género; 

2) Esclarecer as relações filogenéticas dentro da secção Bulbocodii; 
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3)  Avaliar as propostas sistemáticas e taxonómicas existentes para a secção Bulbocodii com 

base na sua congruência com os dados moleculares;  

4)  Avaliar se a diversidade morfológica descrita para esta secção é consistente com a 

filogenia ou se em alternativa, resultam de uma elevada labilidade morfológica; 

5)  Avaliar a filogeografia de N. bulbocodium na Península Ibérica. 

Para a secção Ganymedes: 

6)  Esclarecer a filogenia dos diferentes taxa e avaliar a sua consistência com os esquemas 

sistemáticos existentes e as propostas taxonómicas; 

7)  Avaliar a filogeografia. 

Para a secção Pseudonarcissi: 

8) Esclarecer as relações filogenéticas da secção Pseudonarcissi com as restantes linhagens 

deste género; 

9)  Esclarecer as relações filogenéticas dentro da secção Pseudonarcissi; 

10)  Avaliar as propostas sistemáticas e taxonómicas existentes para a Pseudonarcissi e a sua 

congruência com os dados moleculares; 

11) Avaliar a filogeografia. 

Para a secção Tapeinanthus: 

12)  Esclarecer a sua relação com as outras clades de Narcissus. 

Para a secção Dubii: 

13) Esclarecer as relações filogenéticas entre N. dubius e N. tortifolius; 

14) Esclarecer a filogénese desta secção. 
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3. Metodologia 

3.1. Aspectos gerais 

A metodologia estruturante deste trabalho consistiu na utilização de genética molecular para 

determinar as relações filogenéticas entre os diferentes taxa e para identificar a identidade genética 

de populações e taxa de taxomonia e sistemática duvidosa ou polémica. Os resultados foram 

confrontados com a informação morfológica e com as propostas taxonómicas e sistemáticas 

existentes. 

 

3.2. Colheita de amostras  

As amostras de material vegetal foram colhidas em Portugal, Espanha, Marrocos e Andorra. 

Foram estudadas 121 populações de Narcissus, representando 55 taxa (anexo 1). A maioria das 

plantas foi classificada de acordo com os critérios propostos por Fernandes (1968a). Para os taxa 

descritos depois de 1968, utilizou-se a descrição original e, no caso particular de Narcissus 

blancoi Barra & López González, foram utilizados os critérios apresentados por Barra & González 

López (1986).  

As amostras para análise genética consistiram em fragmentos de folhas verdes ou de escapo, as 

quais foram armazenadas em etanol a 96%, imediatamente após a colheita e conservados a -20º C. 

Sempre que possível, as amostras foram colhidas nas localidades dos typus, ou em populações 

citadas pelo autor da espécie na descrição original. No caso de taxa caracterizados por diferenças 

morfológicas subtis, este procedimento reforçou a certeza de que foram recolhidas as amostras 

correctas. Os locais de colheita e o código dos testemunhos (vouchers) são apresentados em 

anexo. Os testemunhos consistem numa folha de herbário depositada no Herbário “João de 

Carvalho e Vasconcellos” do Instituto Superior de Agronomia e em tecido (de folha ou escapo) 

conservado em etanol a 96%, a -20º C. Nas figuras seguintes, apresenta-se a localização 

aproximada dos locais de colheita, para cada população.  
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Figura 2 - Populações estudadas da secção Jonquillae A. Fernandes. N. fernandesii: 3 – Estação ferroviária de 

Reguengo; 4 – Bencatel; 6 – Benameji; 7 – Aldeaquemada; 11 – Virgen de la Cabeça (Andújar). N. jonquilla: 1 – Rio 

Toso, Trujillo; 2 – Barragem de Belver; 5 – Ribeira das Alcáçovas; 8 – Piçarras, 9 - Rio Vascão. N. viridiflorus: 12 - 

Cadiz. N. willkommii: 10 – Ribeira de Quarteira (Paderne). A definição das áreas de distribuição geográfica foi 

baseada em Moreno Saiz & Sainz Ollero (1992). A área de distribuição geográfica de N. willkommii não foi 

representada, porque os dados disponíveis são duvidosos. 

 

 

Figura 3 - Populações estudadas da secção Juncifolii (A. Fern.) Zonneveld. N. assoanus: 1 – Vale de Escalar 

(Pantiscosa); 2 - S. Juan de la Pena; 3 - Ermida de Sant del Far (Barcelona); 4 - Les Borgues Blanques (Lleida); 5 – 

Chulilla (Valencia); N. baeticus: 6 – La Cabra (Córdoba); 8 - Sierra de Ronda (Málaga). N. gaditanus: 7 – Rocha da 

Pena, Loulé. N. fernandesii var. rivas-martinezii: 9 – Almuñecar, Granada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
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Figura 4 - Localização das populações estudadas da secção Apodanthi. Narcissus rupicola subsp. rupicola: 1 – Sierra 

de Guadarrama; N. scaberulus: 2 – Oliveira do Hospital; N. calcicola: 3 – Serra da Arrábida. N. cuatrecasasii: 4 – 

Serra de Cazorla (Jaén). 

 

Figura 5 - Populações estudadas da secção Ganymedes. N. triandrus subsp. triandrus: 1 - Cangas de Narcea; 2 – 

Lovios; 3 - Serra da Falperra; 4 – Monção. N. triandrus subsp. lusitanicus: 5 - Serra da Marofa; 8 - Serra da Lousã. 

N. triandrus subsp. pallidulus: 7 - Serra da Estrela, vale de Rocim; 9 – Portalegre, S. Mamede; 10 – Aldeaquemada. 

6 - População mista de N. triandrus subsp. pallidulus e  N. triandrus subsp. lusitanicus. 
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Figura 6 - Populações estudadas da secção Bulbocodii. N. blancoi: 34 - Estrada Villamanrique a Venta de Los Santos 

(Ciudad Real); 35 - Aldeaquemada (Jaén); 36 - Estrada Villapalacios-Albadalejo (Albacete). N. bulb. var. 

bulbocodium: 2 – S. do Xistral; 8 – Lovios; 13 – Condeixa; 14 – Fátima; 16 – Sintra; 18 - Alcáçovas; 20 – Sagres; 24 

– R. Cuervo; 29 – R. Ruecas; 30 - Arroba; 31 – P. D. Rodrigo; 33 Fuencaliente (Cuidad Real). N. bulb. var. 

ectandrus: 25 – Uña, S. de Valmeca (Cuenca). N. bulb .validus: 3 – Isoba; 4 – Besande. N. cantabricus var. 

cantabricus: 32 – Almaden (Ciudad Real). N. cantabricus var. foliosus: 39 – Djebel Bouhachem (Marrocos). N. 

citrinus: 1 - Lago Enol; 5 – P. de Panderrueda. N. conspicuus: 27 – R. Tozo, Trujillo (Cáceres); 28 - Aldea del Cano. 

N. graellsii: 26 - 21– Navacarros; S. de Guadarrama. N. juressianus: 7 - Lovios. N. obesus: 15 - Alcobertas; 17 – 

Sintra (Lisboa); 19 – R. da Pena (Loulé). N. nivalis: 9 – S. da Falperra; 12 – S. Estrela. Lg. Comprida (Guarda); 11 – 

S. Estrela - Torre (Guarda); 22 – P. de Morcuera. N. quintanilhae: 10 - Mata de Lobos. N. subnivalis: 23 - Villanueva 

de Alcorón. 

 
Figura 7 - Populações estudadas da secção Pseudonarcissi (senso Zonneveld 2008). N. bicolor: 8 - Escarrilla 

(Navarra). N. bujei: 14 – S. de Ronda (Málaga). N. eugeniae 15 – Moncayo (Saragosa); 20 -Aliaguilla (Cuenca); N. 

confusus: 19 – Navacarros; 18 – P. de Bejar; 22 - Serra de S. Mamede; 21 – R. Ruecas (Badajoz). N. cyclamineus: 16 

– S. J. do Monte (Viseu). N. minor: 3 – Puerto de Tarna (Astúrias). 17 – S. da Estrela. N. moleroi: 12 - Nuria 

(Girona). N. moschatus:10 – S. J. de la Pena. N. muñozii-garmendiae: 24 - Solana del Pino (Ciudad Real). N. perez-

chiscanoi: 23 – P. de D. Rodrigo. N. pseudonarcissus subsp. leonensis: 2 – P. de Ponton (Oviedo); 3 – P. de Tarna 

(León); 4 – P. de Panderruedas (León); 5 – Acebedo (Oviedo); 6 – B.de Huergano (Oviedo); 7 – Isoba (León); 11 – S. 

de Montezinho. N. pseudonarcissus subsp. nobilis: 13 – S. do Marão; 17 – S. da Estrela. N. pallidiflorus: 1 – Gijon 

(Oviedo); 9 – Andorra. 
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Figura 8 - Populações estudadas da secção Nevadensis Zonneveld. N. alcaracensis: 1 - Sierra de Alcaraz, rio 

Pesebre. N. segurensis: 2 - Sierra de Segura; N. longispathus: 3 – Serra de Cazorla; N. nevadensis: 4 - Sierra Nevada 

(Granada). 

 

 

Figura 9 - Localização das populações estudadas das secções Narcissus, Tapeinanthus Traub., Tazettae DC, Serotini, 

Dubii e outgroups. N. poeticus: 1 - Montseny (Barcelona); N. dubius: 2 - Sant Lorenç del Munt (Barcelona). N. 

tortifolius: 3 – Isla Plana (Murcia). N. cavanillesii: 5 - Elvas (Portalegre). N. serotinus: 6 - Elvas (Portalegre). N. 

papyraceus: 8 – Ouezzane (Marrocos). Leucojum aestivum: Comporta. Pancratium maritimum: 4 – Guincho 

(Lisboa). 
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3.3. Análise molecular 

3.3.1. Selecção de marcadores 

A velocidade de evolução dos genomas das plantas varia intensamente entre o genoma 

mitocondrial, cloroplástico e nuclear. A comparação das taxas de evolução entre estes três 

genomas mostra que, em média, as taxas de substituição silenciosa do ADN mitocondrial é 

inferior a um terço daquelas que são encontradas no ADN cloroplástico e que as taxas de mutação 

do ADN cloroplástico são cerca de metade daquelas que se encontram no ADN nuclear (Wolfe et 

al. 1987, Gaut 1998). Este padrão é o inverso daquele que é encontrado em animais, onde o 

genoma mitocondrial evolui mais rapidamente do que o genoma nuclear. No entanto, as taxas de 

evolução de cada genoma, e de cada gene tomado isoladamente, podem também variar 

intensamente, de gene para gene, ou consoante a linhagem (Muse 2000). 

Porque o âmbito deste trabalho é o estudo da filogenia de um género, tendo-se dado ênfase à 

resolução de problemas sistemáticos num nível taxonómico abaixo da secção, optou-se por 

escolher marcadores cujas velocidades de evolução fossem relativamente rápidas. Por isso, foram 

escolhidos seis marcadores cloroplásticos e dois marcadores nucleares. 

 

3.3.2.   Identificação de eventos de hibridação ou introgressão 

A hibridação é um importante mecanismo evolutivo em plantas e tem sido demonstrada com 

frequência crescente em animais. No entanto, apesar da hibridação ter recebido uma considerável 

atenção dos biólogos evolutivos, a reconstrução rigorosa de eventos de especiação híbrida ou de 

introgressão continua a ser tecnicamente difícil (Sang & Zhong 2000).A ocorrência de 

incongruências constitui uma das metodologias mais frequentemente utilizadas para identificar 

eventos de hibridação (Rieseberg 1995). Em concreto, quando diferentes marcadores moleculares, 

isolados de num mesmo indivíduo ou numa mesma espécie, ocupam posições substancialmente 

discordantes nos respectivos filogramas, há uma possibilidade de que a espécie seja um híbrido 

(Soltis & Kuzoff 1995, Kellogg et al. 1996, entre outros). Esta foi uma das abordagens utilizadas 

neste estudo. No entanto, a ocorrência de incongruências é um tipo de resultado muito frequente 

em estudos de filogénese molecular, sobretudo quando se usa um número reduzido de marcadores, 

sem que este resultado indique obrigatoriamente uma origem híbrida. Para avaliar a extensão e a 

frequência com que incongruências topologias ocorrem, Rokas et al. (2003) efectuaram um 

extenso estudo sobre a filogenia de 7 espécies de Saccharomyces (Fungi; Ascomycota), utilizando 

106 genes. Estes autores obtiveram mais de 20 árvores com topologias conflituantes, quando as 

árvores foram geradas por cada gene isoladamente. Resumindo este e outros resultado 

semelhantes, Meerow et al. (2006) salientam que a ocorrência de incongruências em estudos de 

filogenética, quando se usam diferentes marcadores, é a regra, não a excepção. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ascomycota
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Outros factores que não a hibridação, podem causar a incongruência topológica. Entre eles conta-

se a ocorrência de homoplasias, a fixação aleatória de alelos distintos a partir um polimorfismo 

ancestral (lineage sorting), a duplicação de genes seguida da eliminação de um dos parálogos, ou 

uma reconstrução filogenética errada (Sang & Zhong 2000). A fixação aleatória de um alelo de 

um polimorfismo ancestral (lineage sorting) resulta da existência, nas espécies ancestrais, de dois 

ou mais haplótipos distintos. Durante um evento de especiação, pode ocorrer a fixação de apenas 

um ou parte dos alelos polimórficos ancestrais nas linhagens descendentes ou, ao longo do tempo, 

um ou vários alelos podem ser eliminados por deriva genética. A reconstrução filogenética pode 

assim não discriminar correctamente as relações filogenéticas, mas reflectir apenas os processos 

aleatórios de fixação de alelos (Small 2004, entre outros). Para demonstrar a probabilidade 

associada a este tipo de erro, utilizando um estudo comparativo entre os genomas de seres 

humanos, chimpanzés e gorilas, Galtier & Daubin (2008) salientam que cerca de 30 % do genoma 

humano suporta uma relação filogenética errada com estes dois primatas (humanos como espécie 

irmã dos gorilas, ou chimpanzés e gorilas como espécies irmãs) diferente da filogenia verdadeira 

(humanos mais próximos dos chimpanzés).  

Na presença de árvores com topologias incongruentes, a confirmação da origem híbrida de um 

taxa pode ser feita integrando na análise filogenética mais genes de herança biparental e 

verificando se os padrões topológicos se repetem (Wendel et al.1995, Cronn et al.1999, Small & 

Wendel 2000). A identificação de eventos de hibridação através de incongruências topológicas 

assume características distintas conforme se usa genes nucleares de baixo número de cópias (ou de 

cópia única) e genes nucleares com elevado número de cópias, como é o caso do ADN nuclear 

ribossómico (ADNrn).  

O ADNrn sofre evolução concertada. Trata-se de um processo pelo qual as sequências de ADN 

repetitivo são homogeneizadas de forma a que as sequências de uma família multigénica, dentro 

de uma dada espécie, tornam-se mais semelhantes entre si do que com sequências homólogas de 

outras espécies. Alguns mecanismos de recombinação de DNA, entre os quais o crossing-over 

desigual e a conversão génica, estão envolvidos neste processo (Liao 1999). Quando os processos 

de evolução concertada estão incompletos, os genes amostrados incluem ortólogos e parálogos 

insuficientemente homogeneizados e o seu uso na reconstrução filogenética pode ser difícil 

(Sanderson & Doyle 1992). Esta é uma das limitações mais relevantes ao uso do ADNrn na 

reconstrução de relações filogenéticas. Porém, este facto tem importância para os objectivos deste 

estudo. No caso de um taxa de origem híbrida, quando o ADN ribossómico apresenta dois 

haplótipos claramente distintos porque a evolução concertada não os homogeneizou, é possível 

fazer a correspondência destes haplótipos com os haplótipos das espécies parentais. De facto, a 

bibliografia apresenta muitos casos de hibridização em que a homogeneização do ADNrn parece 

ter eliminado completamente um dos tipos de ADNrn parental (Hillis et al. 1991, Wendel et 

al.1995, Aguilar et al. 1999, entre outros). Mas noutros casos, a homogeneização não se seguiu à 

hibridação e os haplótipos distintos oriundos das espécies paternais podem ser isolados, 

http://sysbio.oxfordjournals.org/search?author1=Michael+J.+Sanderson&sortspec=date&submit=Submit
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permitindo identificar as espécies parentais. Esta abordagem tem permitido identificar eventos de 

hibridação em numerosas espécies de angiospérmicas (Sang et al.1995, Waters & Schaal 1996, 

Campbell et al.1997, Muir et al. 2001). A persistência de dois grupos de haplótipos numa mesma 

espécie foi também verificada em metazoários, sendo também considerada como uma forte 

indicação da origem híbrida dessas espécies (Hugall et al. 1999, Mcfadden & Hutchinson 2004). 

Esta abordagem foi também utilizada neste estudo para identificar linhagens e/ou espécies de 

potencial origem híbrida. Como factores que retardam ou impedem a evolução concertada após 

eventos de hibridação têm sido propostos a ausência de recombinação sexual (por exemplo por 

agamospermia) e a presença de loci de ADNrn localizados em cromossomas não homólogos 

(Campbell et al. 1997, Sang et al.1995, Waters & Schaal 1996).  

Um caso particular de introgressão é conhecido como “captura de cloroplastos” e é detectado 

quando um taxon apresenta a morfologia e/ou os marcadores nucleares duma linhagem, mas 

apresenta os marcadores cloroplásticos de outra linhagem. Este fenómeno parece ser muito 

frequente. Rieseberg & Soltis (1991) lista 36 potenciais exemplos. Posteriormente, Rieseberg 

(1995) indica que os exemplos de captura de cloroplastos conhecidos à data seriam mais 100. 

Indica também que a maior parte dos estudos filogenéticos publicados que usaram ADNcp têm 

pelo menos um exemplo potencial deste fenómeno.  

 

3.3.3. Marcadores nucleares 

3.3.3.1. DNA ribossómico 

Um dos marcadores nucleares utilizados foi um fragmento de ADN ribossomal (ADNrn). A 

unidade ribossomal é constituída pelos genes 18S, 5,8S e 28S e por dois espaçadores internos 

transcritos (ITS1 e ITS2), que intercalam estes genes. Os fragmentos utilizados  no estudo da 

filogénese de Narcissus incluíram  a sequência integral do ITS1, o gene 5,8S do ARN ribossomal 

(sequência completa), e a sequência integral de ITS2.  

O ADNrn é actualmente muito utilizado para resolver filogenias. Neste âmbito, em 2003, Alvarez 

& Wendel, avaliaram que mais de um terço (34%) de todas as hipóteses filogenéticas publicadas 

tinham sido baseadas exclusivamente em dados de ADNrn.  

O ADNrn apresenta características distintas de muitos outros genes nucleares, que lhe conferem 

vantagens e desvantagens: 

    É muito abundante no genoma nuclear porque está organizado em sequências individuais 

de 18S-5, 8S e 26S que se repetem, constituindo bandas de cerca de 10 kb. Acresce que há 

centenas de milhar de repetições de ADNrn no genoma das plantas e, por este motivo, eles 
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é mais facilmente isolado e amplificado do que os genes de cópia única ou com um baixo 

número de cópias (Alvarez & Wendel 2003; Small et al. 2004); 

  Tal como os outros genes nucleares, e ao contrário do ADN cloroplástico, a herança de 

ADNrn é biparental. Por este motivo, o seu estudo pode revelar processos de evolução 

reticulada, hibridação ou introgressão (Alvarez & Wendel 2003, Kim & Donoghue 2008, 

entre outros); 

  White et al. (1990 in Alvarez & Wendel 2003) indicam que, ao contrário de outros genes 

nucleares, tem sido possível desenhar primers que permitem amplificar sequências de um 

espectro muito alargado de plantas e de fungos. Este facto evita a necessidade de desenhar 

primers específicos para cada grupo taxonómico e contribuiu de forma relevante para a 

expansão do uso de ADNrn em estudos de filogenia; 

  A evolução concertada pode impedir a identificação de eventos de hibridação antigos, 

porque um dos haplótipos parentais pode ter desaparecido, mas facilita a leitura de 

cromatogramas, os quais são largamente determinados pelos haplótipos mais frequentes. 

Por este motivo, os cromatogramas podem não relevar a presença de mais do que um 

haplótipo, não mostrando picos duplos nem sequências sobrepostas (Arnheim et al. 1980);  

  Por último, as sequências de ITS são removidas durante processamento da transcrição, o 

que facilita a acumulação de mutações e permite uma evolução relativamente rápida. Na 

verdade, as sequências de ITS evoluem mais rapidamente do que as sequências de 

fragmentos cloroplásticos, mesmo no caso de ADNcp não codificante, facto atestado em 

múltiplos estudos (e.g.: Downie et al. 2001). 

Para amplificação do ADN ribossómico, foi utilizado um par de primers desenhados 

especificamente para este trabalho, a partir de sequências de ADN ribossómico de Narcissus 

disponíveis no GenBank, designadamente: ITS1F - 5’ CTT ATT GAT ATG CTT AAA CTC 

AGC 3’ e ITS1R - 5’ GTC GTA ACA AGG TTT CCG TAG 3’. Estes dois primers foram 

desenhados por forma a emparelhar com o ADN molde nos genes 18S e 28S, respectivamente. No 

seu desenho, foram utilizados os critérios indicados por Navafov (2006), tal como para todos os 

primers descritos nos capítulos seguintes. 

No caso de Narcissus jonquilla, N. fernandesii, N. willkommii, N. bulbocodium, N. dubius, N. 

tortifolius e N. cavanillesii, os cromatogramas obtidos com os primers ITS1F e ITS1R sugeriam a 

presença dois haplótipos dominantes, sobrepostos. Nos casos de N. dubius, N. tortifolius, N. 

cavanillesii e de N. bulbocodium o facto de se encontrarem sobrepostos tornou impossível a leitura 

dos cromatogramas. Nos outros casos, apresentavam um número tão grande de ambiguidades que 

o seu uso na análise filogenética não foi possível. Para ultrapassar este problema foram 

desenhados primers específicos que permitiram a separação de haplótipos. Este método de 

http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
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separação de haplótipos consiste em desenhar um primer com um ou mais nucleótidos que, na 

extremidade 3’, só se ajustam a um dos haplótipos do ADN molde (ver exemplo no Quadro 10) 

(Newton 1989). Posteriormente, Furuyama (1994) mostrou que a utilização deste método tem 

como condicionante a presença de um máximo de 6 haplótipos, número bastante inferior àquele 

que foi necessário para este trabalho. O desenho destes primers específicos foi efectuado a partir 

de cromatogramas obtidos com os primers ITS1F e ITS1R. Newton et al. (1989) indicam que a 

alteração de uma única base, mesmo sendo na extremidade 3´, pode permitir alguma amplificação 

dos haplótipos que não desejados. Por esse motivo, para melhorar o grau de discriminação, quando 

foi possível, os primers foram desenhados em locais da sequência inicial com vários pontos 

ambíguos. No Quadro 11, apresentam-se os primers utilizados para separar haplótipos. 

No caso das sequências da secção Nevadensis designadamente com N. nevadensis, N. 

longispathus, N. segurensis, N. yepesii e N. alcaracensis foram utilizadas as sequências 

disponíveis no GenBank, utilizadas no trabalho de Jiménez et al. (2009). 

 

Quadro 10  - Exemplo de desenho de dois primers específicos para os haplótipos de ADNrn em N. jonquilla e 

N. willkommii. A vermelho indica-se o nucleótico que permite a amplificação específica de um haplótipo. 

Sequência de ITS em Narcissus jonquilla e 

N. willkommii com uma ambiguidade (Y) 

correspondente a um pico duplo  

G AGGCCCGAACGGACGATY GCGAACCCGT 

Primer específico para um dos haplótipos     AGGCCCGAACGGACGATC 

Primer específico para o outro haplótipo     AGGCCCGAACGGACGATT 

 

Quadro 11 - Iniciadores (primers) específicos para amplificar selectivamente os haplótipos de ITS em N. 

fernandesii, N. jonquilla e N. willkommii e N. cavanillesii. A vermelho indicam-se as posições onde os 

nucleóticos só correspondem à sequência de um dos haplótipos. 

Nome Sequência Espécies-alvo 

NFits1 TCGGGTCACTTCGGCGACG Narcissus fernandesii 

NFits2 TCGGGTCACTTCGGCGACA Narcissus fernandesii 

NJ2its1 AGGCCCGAACGGACGATC 
Narcissus jonquilla e 

Narcissus willkommii 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Juan+F.+Jim%c3%a9nez
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NJ2its2 CCCCGTTGGGAGAGGCAA Narcissus jonquilla 

NCVits GGCAAGGGCGCGGCATCC Narcissus cavanillesii 

BUR2 CTGTGCATCAACCGATTCG 

N. bulbocodium 

N. cantabricus 

Narcissus cavanillesii 

BUR1 TCCGGTGCATCGCCCGAG 

N. bulbocodium 

N. cantabricus 

N. cavanillesii 

 

Em alguns casos, quando estavam presentes apenas dois haplótipos diferentes devido a um indel 

(mutação por inserção ou delecção), a edição de cromatogramas foi efectuada pelo método dos 

picos duplos (Sousa-Santos et al. 2005). 

 

3.3.3.2. Dead/deah box ARN helicase 

Os genes nucleares de baixo número de cópias têm um grande potencial para melhorar a robustez 

de reconstrução filogenética em todos os níveis taxonómicos. Acresce que, por serem genes 

nucleares, portanto de herança biparental, permitem a identificação de eventos de hibridação ou 

introgressão, podendo ter vantagens relativamente ao ADNrn, particularmente em eventos de 

hibridação antigos (Sang 2002, Small et al. 2004). De facto, em linhagens remotamente 

relacionadas, as subunidades de ADNrn são geralmente excessivamente conservadas para 

proporcionar uma resolução suficiente, ao passo que as sequências dos espaçadores internos 

transcritos (ITS), frequentemente, divergem demais para ser alinhadas (Sang 2002). Por outro 

lado, em linhagens excessivamente próximas, os marcadores cloroplásticos podem não produzir 

hipóteses filogenéticas bem suportadas, porque podem possuir uma velocidade de evolução 

insuficiente. 

O ADN nuclear constitui a maior parte do ADN contido numa célula e compreende, para além do 

ADNrn, outros fragmentos com elevado número de cópias, e ADN de baixo a moderado número 

de cópias, que inclui a maior parte dos genes (Small et al. 2004). No entanto, a despeito da sua 

abundância no genoma, os genes nucleares de baixo número de cópias têm sido pouco utilizados 

em estudos filogenéticos de plantas, devido a dificuldades práticas. A primeira destas dificuldades 

radica no facto de não existirem marcadores nem primers universais que facilitem a amplificação 

destes genes. A segunda dificuldade consiste em garantir o carácter ortólogo das sequências 

utilizadas na reconstituição filogenética. De facto, na presença de mais do que uma cópia do gene, 
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existe possibilidade do mesmo par de primers amplificar diferentes parálogos em diferentes 

espécies ou populações, hipótese que, a ocorrer, leva à produção de hipóteses filogenéticas 

falseadas (Small et al. 2004). A probabilidade deste erro é acrescida pelo facto de, na evolução do 

genoma das plantas, serem frequentes eventos de duplicação génica (Kellogg et al. 2004), os quais 

dão origem a linhagens de genes parálogos. Este fenómeno está amplamente documentado pela 

bibliografia da especialidade, a qual identifica um número crescente de exemplos de genes 

nucleares que sofreram uma duplicação recente (e.g.: Morton 1996, Gallagher et al. 2004, Li et al. 

2008). Small et al. (2004) sublinham que a garantia de que as hipóteses filogenéticas são geradas a 

partir da análise de genes ortólogos é um aspecto crítico da utilização de genes nucleares de baixo 

número de cópias. Como forma de garantir esta ortologia, aconselham a análise filogenética das 

sequências e/ou o uso de Southern Blot. A utilização de Southern Blot justifica-se porque esta 

técnica permite a quantificar o número de cópias de cada gene.  

No estudo da filogénese de Narcissus, integrou-se um gene da família das dead/deah box ARN 

helicases. Esta opção pretendeu responder à necessidade de alargar a amostragem de genes 

nucleares, visando identificar a ocorrência de eventos de hidridação na filogenia de Narcissus.  

As helicases participam num elevado número de processos genéticos, porque estão envolvidas na 

separação da dupla hélice de ADN ou evitam a auto-hibridação das moléculas de ARN. Utilizam a 

energia da hidrólise de ATP, num processo que é caracterizado pela quebra das ligações de 

hidrogénio entre as bases de nucleótidos emparelhados (Schmid & Linder 1992).  

As helicases constituem uma família de genes muito extensa. Aubourg et al. (1999) analisaram 

com detalhe o genoma de Arabidopsis thaliana tendo encontrando 32 genes. Trata-se de um 

número é muito elevado, existindo poucas famílias génicas que atingem valores semelhantes. 

Estes autores chamam, no entanto, a atenção para o facto da estrutura dos genes de helicase ser 

extremamente diversificada. Na sua quase totalidade, estes 32 genes apresentavam um padrão 

estrutural muito divergente no que respeita ao número, à posição e à extensão de exões e intrões. 

Dos 32 genes de dead/deah box ARN helicase de Arabidopsis thaliana estudados neste trabalho, 

apenas dois foram excepção a esta regra, apresentando estruturas semelhantes. No entanto, mesmo 

nestes dois genes, a sequência de nucleótidos mostrou um grau de semelhança de apenas 92%, ou 

de outro modo, um grau de divergência de 8 %. Aubourg et al. (1999) salientam ainda que os 

genes de dead/deah box ARN helicase em Arabidopsis thaliana podem apresentar de 1 a 19 exões. 

Este padrão contrasta fortemente com os conhecimentos disponíveis sobre outras famílias génicas 

as quais, na generalidade, apresentam uma estrutura razoavelmente conservada. Face a estes 

resultados Aubourg et al. (1999) colocam a hipótese do gene ancestral desta família génica não 

apresentar intrões. Posteriormente, Boudet et al. (2001), utilizando a sequenciação completa do 

genoma de Arabidopsis thaliana, identificaram 53 genes de dead/deah box ARN helicase e 2 

pseudogenes. Tal como no trabalho anterior de Aubourg et al. (1999), este estudo confirmou que 

os genes desta família são fortemente divergentes e extremamente variáveis em número e extensão 
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de exões e intrões. A análise de intrões revelou que apenas 3 pares de genes de dead/deah box 

ARN helicase  apresentam uma semelhança significativa entre os intrões.  

Boudet et al. (2001) procederam também ao mesmo tipo de análise para Drosophila melanogaster 

(Filo: Arthropoda) e Chaenorhabsitis elegans (Filo: Nematoda), ambos Metazoários, e concluíram 

que, também nestes animais, os genes de dead/deah box ARN helicase mostram uma diversidade 

estrutural muito ampla, embora, naturalmente, as sequências do domínio catalítico estejam bem 

conservadas. Estes resultados sugerem que a diversidade estrutural dos genes de dead/deah box 

ARN helicase é um padrão comum a todos os eucariotas.  

O facto dos genes da família de dead/deah box ARN helicase apresentarem uma enorme 

diversidade estrutural confere confiança à hipótese de poderem fornecer marcadores adequados à 

análise filogenética, porque se a amplificação de parálogos ocorrer eles serão facilmente 

detectados através da análise filogenética, ou através da análise da estrutura dos genes, 

designadamente da posição de intrões e exões.  

O gene de dead/deah box ARN helicase utilizado neste estudo está envolvido na senescência do 

perianto de Narcissus pseudonarcissus (Hunter et al. 2002).   

Os primers utilizados para a amplificação deste gene foram desenhados com base numa única 

sequência de N. pseudonarcissus (número de acesso do GenBank: AF462218.1) e foram HF (5’ - 

GCT CGG CAA TAT GAT TCG – 3’) e HR (5’ - GGA GCA AGA ACC AAG GCT –  3’). A 

edição de cromatogramas de indivíduos heterozigóticos foi efectuada pelo método dos picos 

duplos (Sousa-Santos et al. 2005). 

 

3.3.4. Marcadores cloroplásticos 

As sequências de ADN cloroplástico (ADNcp) são a principal fonte de dados para estudos de 

sistemática molecular de plantas. Algumas regiões têm fornecido informações adequadas para 

resolver relações filogenéticas entre espécies, mas por vezes permitem pouca resolução em níveis 

taxonómicos infra-específicos. Por este motivo, para obter melhor resolução filogenética, os dados 

das diferentes sequências cloroplásticas tem de ser concatenados (Shawn et al. 2005). Acresce 

que, nas angiospérmicas, a herança cloroplástica ocorre, essencialmente, por via uniparental e 

maternal, ainda que sejam conhecidas algumas excepções (Corriveau & Coleman 1988, Hansen et 

al. 2007). Este facto facilita a leitura dos cromatogramas, porque a ocorrência de mais do que um 

haplótipo na mesma planta é muito rara, pelo que só excepcionalmente ocorrem picos duplos. 

Porém, impede a identificação de eventos de hibridação ou de introgressão, pelo menos através da 

utilização exclusiva de marcadores cloroplásticos. No que respeita ao ADN cloroplástico, foram 

utilizados seis marcadores: trnL-F, matk, dois fragmentos não sobreponíveis de nadhf, rbcl e 

rps16. Foram ainda testados sem sucesso outros três marcadores: trnT–L, o espaço intergénico 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod
http://en.wikipedia.org/wiki/Roundworm
http://www.stabvida.net/clients.php##
http://www.stabvida.net/clients.php##
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atpB-rbcL e psb. Nos dois primeiros casos os primers universais utilizados amplificaram várias 

bandas, não tendo sido possível optimizar as condições de PCR para ultrapassar este problema. No 

último caso, verificou-se que a variabilidade deste gene entre as diferentes espécies de Narcissus 

era muito baixa, tendo sido abandonado. 

O fragmento trnL-F está compreendido entre os genes que codificam o ARN de transporte para a 

leucina e para a fenilalanina. Contém duas zonas não codificantes, um intrão (aproximadamente 

600 pb) no gene trnL, e um espaço intergénico, entre este gene e trnF (aproximadamente 390 pb) 

(Taberlet et al.1991). 

O gene matk codifica a proteína maturase e localiza-se dentro do intrão do gene trnK, que codifica 

o tRNA para a lisina. Inclui dois fragmentos distintos deste intrão. Esta região codificante é uma 

das mais variáveis do ADN cloroplástico (Neuhaus & Link 1987, Olmstead & Palmer 1994). A 

região matK foi amplificada em dois fragmentos que se sobrepõem parcialmente, permitindo obter 

uma sequência única. Utilizam-se dois pares de primers: 19f (5' - CGT TCT GAC CAT ATT 

GCA CTA TG-3') (Gravendeel 2000) em conjunto com matfr (5' - GAT CCT GTA CGG TTG 

AGA CCA - 3 '); e matrf (5' - ATC TTT TGG AAC TTT TCT TGA ACG - 3') em conjunto com 

2r (5'-AAC TAG TCG GA TGGA GTA G - 3 ') (Johnson & Soltis 1995).  

Previamente, foram obtidas sequências de matk utilizando o par de primers 19f e 2r. Os primers 

matrf e matfr foram desenhados para este estudo, a partir destas sequências. O gene ndhF codifica 

a subunidade F de nadh desidrogenase e foi utilizado previamente em outros estudos sobre a 

filogenia e evolução de Amaryllidaceae (e.g.: Santos-Gally et al. 2011). O gene rbcL codifica a 

produção da enzima ribulose-1,5-bisfosfato, ou rubisco (Tabita et al. 2007), e tem sido 

frequentemente utilizado em estudos de filogenia. O gene rps16 codifica a proteína ribossómica 

S16, encontra-se entre os genes trnQ e trnK e apresenta um extenso intrão de cerca de 900 pb. 

(Lee & Hymowitz 2001). Para amplificação dos fragmentos ndhF, rbcl e rps16 foram também 

desenhados primers específicos para amarilidáceas, a partir de sequências de amarilidáceas 

disponíveis no GenBank. Estes primers são apresentados no Quadro 12. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rubisco
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Quadro 12   - Primers utilizados na amplificação dos fragmentos cloroplásticos. 

Região Iniciador Sequência 3’ - 5’ Desenho dos primers 

trnL-F 

trnC CGAAATCGGTAGACGCTACG  Taberlet et al. 1991 

trnF ATTTGAACTGGTGACACGAG  Taberlet et al. 1991 

matk 

19F CGTTCTGACCATATTGCACTATG  
Kores et al. 2000 in  Kocyan et al. 

2004 

matFF TGGAAGAATTACAAGGATATTTAG Este estudo 

matFR GATAAATCGGCCCAGATCG  Este estudo 

matRF ATCTTTTGGAACTTTTCTTGAACG Este estudo 

2R AACTAGTCGGATGGAGTAG  Johnson & Soltis 1995 

rps16 

rps16for GCGACTTGAAGGACATAATTC Este estudo 

rps16rev GGAGGTTTCTCTTCATACG Este estudo 

rbcl 

rbclf28 GTGTTGGATTTAAAGCTGGTG Este estudo 

Rbclr AATAACACCTGGCATAGAAAC Este estudo 

nadf 

nadl2f ATCTATGGTCTTGGACTGTC Este estudo 

nadl2r CAAGCAAGAGGTGGAATACC Este estudo 

Nf CTTATGGGGAAAAGAAGTACCA Este estudo 

Nr CCCGTTCGTAATTCCATCA Este estudo 

 

 

3.3.5. Extracção, amplificação e sequenciação 

O ADN foi isolado usando o MasterPure Plant Leaf ADN Purification Kit, de acordo com o 

protocolo fornecido pelo fabricante (Epicentre Biothecnologies, Inc.). O mesmo protocolo de PCR 

foi utilizado para todos os fragmentos cloroplásticos, com um ligeiro ajustamento do tempo de 

alongamento, num único caso. O perfil de PCR incluiu um período de desnaturação inicial de 2 

min. a 94 º C, seguido por 35 ciclos de 1 min. para desnaturação a 94 º C, 1 min. para 

emparelhamento com o ADN molde a 50 º C, 1 min de alongamento a 72 º C, e um período único 

de extensão final a 72 º C (7 min.). Ao utilizar os primers 19F e 2R (para matk), o tempo de 

http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
http://www.stabvida.net/clients.php
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alongamento foi estendido a 2 min., porque o fragmento obtido tinha cerca de 1850 pb. O 

protocolo de PCR utilizado para a amplificação de ADNrn incluiu um período de desnaturação 

inicial de 2 minutos a 94 º C, seguido por 35 ciclos de 1 min. para desnaturação a 94 º C, 1 min. 

para emparelhamento dos primers com o ADN molde, a 54 º C, 50 s de alongamento a 72 º C e 

um período único de extensão final a 72 º C (7 min.). O protocolo de PCR utilizado para a 

amplificação do gene de dead/box ARN helicase incluiu um período de desnaturação inicial de 2 

minutos a 94 º C, seguido por 35 ciclos de 1 min. para desnaturação a 94 º C, 1 min. para 

emparelhamento a 52,8 º C, 60 s de alongamento a 72 º C e um período único de extensão final a 

72 º C (7 min.). As reacções de sequenciação foram realizadas utilizando os primers de 

amplificação. Os produtos de PCR foram purificados com microclean (Microzon, inc.) e 

sequenciados pela empresa STABVIDA, Lda. (http://www.stabvida.net/). 

As sequências foram editadas com o programa BioEdit, versão 7.0.1 (Hall 1999) e no programa 

Clustal X versão 1.81 (Thompson et al 1997).  

 

3.3.6. Análise molecular 

As sequências foram analisadas através dos métodos de máxima parcimónia (MP), inferência 

bayesiana (BI) e máxima verossimilhança (MV) para cada marcador de ADN separadamente para 

verificar a consistência das topologias, e para os vários marcadores de ADNcp concatenados. Os 

marcadores nucleares foram analisados separadamente. 

As análises de máxima parcimónia e de inferência bayesiana foram realizadas com os programas 

PAUP v4.0b10 (Swofford 2003) e Mr. Bayes v3.1.2 (Ronquist & Huelsenbeck 2003), 

respectivamente. As árvores filogenéticas de máxima verossimilhança foram inferidas com o 

programa ML RAxML BlackBox (Stamatakis et al. 2008). O teste de Diferença de Comprimento 

Incongruente (Incongruent Length Difference; ILD) foi realizado no PAUP, e foi utilizado nos 

casos em que se pretendeu investigar a congruência entre árvores. A análise Máxima Parcimónia 

foi realizada no PAUP 4.0b10 (Swofford 2003), usando uma busca heurística com adição aleatória 

de taxa (random stepwise addition; 1000 replicas) e o algoritmo TBR (tree-bisection-

reconnection). Foi atribuido igual peso a todos os caracteres e mudanças de estado, e os espaços 

(gaps) foram codificados como valores desconhecidos. A análise de bootstrap (1000 réplicas) foi 

usada para aferir a robustez relativa dos ramos das árvores de MP (Felsenstein 1985).  

O programa Jmodeltest 3.7 (Guindon & Gascuel 2003, Posada 2008), com o algoritmo Akaike 

Information Criterion, foi utilizado para identificar os modelos evolutivos que melhor se ajustam a 

cada fragmento de DNA. A inferência bayesiana foi realizada com o programa Mr. Bayes 3,1 

(Ronquist & Huelsenbeck 2003), utilizando MCMC (Markov Chain Monte Carlo), com duas 

corridas independentes de quatro cadeias de Metropolis acopladas de dois milhões de gerações 

http://www.stabvida.net/
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cada, para estimar a distribuição das probabilidades posteriores. As topologias foram amostradas a 

cada 100 gerações, e foi estimada uma árvore de consenso maioritário, depois de eliminadas as 

primeiras 2000 gerações amostradas. As sequências dos 6 marcadores de ADNcp concatenados foi 

analisada através de partições que separaram estes fragmentos. 

Nas árvores filogenéticas de máxima verossimilhança, o suporte de cada ramo foi testado por 100 

inferências de bootstrap. Empregou-se o modelo utilizado foi tempo geral reversível matriz de 

substituição (GTR) estimado directamente a partir do alinhamento, utilizando os servidores da 

web RAxML BlackBox. No caso dos fragmentos cloroplásticos concatenados, foram utilizados 

modelos de partições. A robustez topológica foi investigada usando 1000 replicados. A origem das 

sequências utilizadas como outgroups é apresentada no Quadro 13.  

 

3.4. Filogeografia 

A análise da filogeografia foi efectuada com o programa TCS versão 1.18 (Clement et al. 2000). 

Este programa constrói redes de haplótipos com base num algoritmo de parcimónia. Em todas as 

análises o grau de confiança utilizado foi de 95% e as delecções/inserções, assim como os sectores 

dos fragmentos cloroplásticos onde não foi possível fazer uma leitura rigorosa, foram tratados 

como dados em falta (missing data).  

Esta análise foi aplicada somente aos casos em que disponhamos de amostras suficientes para 

inferir a história filogeográfica de Narcissus, designadamente: 

1.  À filogeografia geral do subgénero Narcissus, incluindo na rede todas as secções deste género, 

usando a matriz dos seis fragmentos cloroplásticos concatenados; 

2.  À filogeografia de N. bulbocodium, e da clade em que está inserido, usando matk e trnL-F 

concatenados; 

3.  À filogeografia da secção Dubii utilizando sequências de trnT-L disponíveis no GenBank. 

Os marcadores nucleares não foram utilizados para inferir a filogeografia porque as redes de 

haplótipos obtidas apresentaram um número de ambiguidades tão elevado que as relações 

filogeográficas não foram interpretáveis. 

As predições da teoria coalescente pressupõem que os alelos mais antigos tendem a prevalecer nas 

populações, que são caracterizados por possuírem um maior número de linhagens descendentes, e 

que apresentam uma distribuição geográfica mais ampla (Crandall & Templeton 1993). No 

entanto, no caso particular de filogenias interespecíficas, estes parâmetros dependem muito mais 

do desenho amostral e das diferenças na história biogeográfica dos taxa (Jakob & Blattner 2006). 

Por este motivo, em redes de haplótipos interespecíficas, quando diferentes espécies são 
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integradas na rede, assume-se que os haplótipos mais velhos ocorrem nas posições mais próximas 

da ligação entre espécies. Este tipo de utilização das redes de haplótipos é relativamente recente, 

mas foi já utilizado em vários trabalhos para identificar os haplótipos mais antigos e, a partir desta 

informação, identificar a origem geográfica de diferentes linhagens de plantas (por exemplo: 

Jakob & Blattner 2006, Londo et al. 2006, Fortune et al. 2008, Hedenas 2009). 

Como foi referido, no caso particular da secção Dubii, para além da análise das seis sequências 

cloroplásticas concatenadas, referida no parágrafo anterior, foi construída uma segunda rede com 

sequências do espaço intergénico trnT-trnL disponíveis no GenkBank. Neste único caso, esta rede 

foi enraizada utilizando sequências de Narcissus calcicola e N. bulbocodium (números de acesso: 

AY481578.1; JF973231.1; JF973232.1; JF973233.1: JF973234.1 e AY481586.1). 

 

3.5. Aspectos metodológicos particulares 

3.5.1.  Análise geral da filogenia de Narcissus 

A análise geral da filogenia de Narcissus foi efectuada com todos os marcadores descritos 

anteriormente, designadamente todos os fragmentos cloroplásticos concatenados, com ADNrn e 

dead/deah box ARN helicase. Os outgroups utilizados variaram consoante o tipo de marcador 

utilizado, de acordo com o Quadro 13, onde se assinala a origem das sequências. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/38639468?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=27FDBWZP012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/344310356?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=27FDBWZP012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/344310357?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=27FDBWZP012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/344310359?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=4&RID=27FDBWZP012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/344310359?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=4&RID=27FDBWZP012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/38639476?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=5&RID=27FDBWZP012
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Quadro 13  - Origem das sequências usadas como outgroup neste estudo para a análise geral da filogenia de 

Narcissus, n.º de acesso do GenBank ou obtidas. 

Outgroup 

Fragmento 

ADNrn Helicase 
trnl-f matk nadh rbcl rps16 

Galanthus nivalis AY357136.1 AY101335.1 
AY747081.1 e 

AY747081.1 
Este estudo FJ653709.1 HM010981.1 Não utilizado 

Leucojum aestivum AY357135.1 FN663901.1 AF547024.1 Este estudo Este estudo AY751420.1 Não utilizado 

Narcissus 

papyraceus 
Não utilizado Não utilizado Não utilizado Não utilizado Não utilizado Não utilizado Este estudo 

Pancratium 

maritimum 
Este estudo HM011038.1 HE565485.1 AF116975.1 FN594905.1 HM010981.1 Não utilizado 

Sternbergia lutea AY357138.1 HM011030.1 
AY747103.1 e 

HM010991.1 
AF116984.1 Este estudo HM010975.1 Não utilizado 

 

3.5.2. Análise da secção Ganymedes 

Tal como para a secção Bulbocodii, a filogenia da secção Ganymedes foi analisada separadamente, 

aplicando um menor número de marcadores, mas integrando um maior número de populações.  

Foram analisadas 11 populações da Secção Ganymedes, incluindo as três espécies descritas na 

literatura: N. triandrus, N. pallidulus e N. lusitanicus e 5 populações de outras espécies de 

Narcissus, representando as secções Jonquilla, Juncifolli, Apodanthi, Bulbocodii e 

Pseudonarcissi, para enquadrar a filogenia de Ganymedes (N. viridiflorus, N. assoanus, N. 

rupicola, N. cantabricus e N. pseudonarcissus, respectivamente). Como base taxonómica e 

critérios de identificação, foi utilizado o esquema sistemático mais recentemente publicado para a 

secção Ganymedes, apresentado por Barra (2000). Para as outras espécies de Narcissus, foram 

usados os critérios apresentados por Fernandes (1968a). Foram estudados dois indivíduos de cada 

população. Leucojum aestivum L. e Pancratium maritimum L. foram utilizados como outgroups. 

 

3.5.3.  Análise da secção Bulbocodii.  

A filogenia e a filogeografia da secção Bulbocodii foram analisadas separadamente, utilizando um 

menor número de marcadores do que aqueles que foram utilizados na análise geral do subgénero 

Narcissus, mas integrando um maior número de populações. Foram examinadas 40 populações 

pertencentes a 16 taxa. A fim de avaliar a relação entre a secção Bulbocodii e os outros Narcissus, 

uma a duas espécies de outras secções foram incluídas nesta análise. No caso particular da secção 

Pseudonarcissi, foram incluídos seis taxa, representando a generalidade da área de distribuição 

desta secção. Os marcadores utilizados foram matk e trnL-F. Como outgroups utilizou-se 

Leucojum aestivum L., Galanthus nivalis L.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/39598470?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MFKMFS3W012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/27413277?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MFNK8GFG01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/59803346?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBWAP2FY01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/59803346?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=FBWBT3DR015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/258489352?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBWG037M015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/328925462?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=FBX4MKE4014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/39598469?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=MFR5EACJ012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/33333934?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBWTTPRP015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/58294933?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBXJCRSV01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/371786087?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBVE92Y0015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/9719172?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBVRABPM015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/305354657?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBVSDAUN014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/328925462?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=FBXD6E2W01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/39598472?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBVWF670015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/328925558?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBVYA0TY014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/59803390?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=FBVZKUVT015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/328925480?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBW1HM12015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/9719189?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBW3N0X201R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/328925456?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=FBX7MG9W014
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Análises preliminares indicaram que, na filogenia cloroplástica, a maior parte das populações 

estudadas da secção Bulbocodii, incluindo todas as populações de N. bulbocodium, e N. 

viridiflorus se agrupam na mesma clade. As restantes epécies da secção agrupam numa clade 

muito distante. Por estes motivos, a rede de haplótipos foi restrita à clade que contem 

N. bulbocodium. Esta rede foi enraizada com N. viridiflorus, porque esta espécie é aquela que, de 

acordo com os dados disponíveis, está filogeneticamente mais próxima desta clade, no que 

respeita à herança cloroplástica. 

Durante a colheita de amostras, foram registadas três características morfológicas in situ: o 

comprimento do escapo (mais alto ou mais curto do que 30 cm), a cor do perianto (amarelo 

dourado, médio amarelo ou branco) e a largura da secção transversal da folha (mais amplo ou mais 

fino do que 2 mm). Os dados morfológicos foram analisados de forma qualitativa, comparando a 

distribuição das diferentes morfologias nas árvores filogenéticas. 

 

3.5.4. Caracteres diagnosticantes das secções Jonquillae e Juncifolii 

Para a identificação dos caracteres diagnosticantes das secções Jonquillae e Juncifolii, foram 

avaliados vários caracteres da morfologia das flores, designadamente: 

1.  Comprimento do pedicelo; 

2. Comprimento do tubo do perianto; 

3.  Comprimento e largura do segmento externo do perianto mais longo; 

4.  Comprimento e largura do segmento interno do perianto mais curto; 

5.  Altura da coroa;  

6.  Diâmetro da coroa; 

7.  Comprimento do maior mucrão, em três classes: mucrão nulo (0), mucrão < 1 mm (1), 

mucrão > 1 mm (2); 

8. Profundidade dos lóbulos da coroa, dividido em três classes: lóbulos nulos (0), lóbulos < 1 

mm (1),  lóbulos > 1 mm (2). 

A partir destas medidas foram estimados parâmetros biométricos derivados, designadamente: 

9.  A relação entre a largura da coroa sobre o diâmetro da coroa (diâmetro/altura); 
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10. A relação entre o comprimento e a largura do segmento externo do perianto longo 

(comprimento/largura); 

11. A relação entre o comprimento e largura do segmento interno do perianto mais curto 

(comprimento/largura); 

12. A relação entre a altura da coroa e o comprimento do segmento externo do perianto longo 

(altura/comprimento); 

13. A relação entre a largura da coroa e o comprimento do segmento externo do perianto longo 

(altura/comprimento). 

Na Figura 10, representam-se graficamente estas biometrias. As medidas foram tomadas com os 

exemplares vivos, após o desenvolvimento completo das flores, isto é quando todos os segmentos 

do perianto se encontravam já totalmente desenvolvidos. Nos casos em que algum órgão se 

encontrava danificado, não foram tomadas medidas biométricas. 

Foram medidos 102 flores de N. jonquilla, 105 de N. fernandesii (incluindo 16 da localização do 

typus de N. fernandesii var. cordubensis) e 28 de N. willkommii. Sempre que possível, em cada 

planta foi medida mais do que uma flor, pelo que o número total de medições pontuais é superior 

ao número de plantas estudadas. Na secção Juncifolii, a amostragem foi menor, tendo-se obtido 

biometrias de 102 flores de N. gaditanus, 70 de N. baeticus e 37 de N. assoanus. 

Para avaliar as diferenças entre o comprimento do tubo de N. baeticus e N. assoanus efectuou-se o 

teste de Kruskal-Wallis seguido de análise post-hoc (programa Statistics versão 10). Este 

procedimento visou determinar se este caracter permite a discriminação entre N. baeticus e as 

populações de N. assoanus. Saliente-se que, se acordo com Barra & López González (1982a), este 

é o caracter diagnosticante mais importante de N. baeticus.  

Estas variáveis foram também estudadas através de análise de componentes principais categórica. 

Este procedimento foi utilizado separadamente em três grupos de plantas, utilizando-se o 

programa SPSS (versão 21):  

  Para as populações de N. fernandesii (exceptuando N. fernandesii var. rivas-martinezii); 

  Para N. fernandesii, N. jonquilla e N. willkommii, integrando de forma separada os 

exemplares oriundos das populações do typus de N. fernandesii var. cordubensis. Em 

particular, procurou-se comparar as biometrias entre as populações do typus de 

N. fernandesii var. cordubensis as populações do typus de N. fernandesii var. major. Como 

foi referido, a variedade major é constituída pelos indivíduos tetraplóides de 

N. fernandesii); 
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  Para a secção Juncifolii integrando N. fernandesii e N. fernandesii var. rivas-martinezii, 

porque Aedo (in press) sinonimiza N. fernandesii com N. assoanus e devido à sua 

semelhança morfológica. 

Na sequência da análise de componentes principais categórica foi aplicada análise descriminante 

passo a passo (stepwise), com o objectivo de identificar os caracteres diagnosticantes mais úteis e 

obter funções descriminantes que permitissem identificar os vários taxa. Na aplicação da análise 

descriminante foi excluído N. gaditanus, porque esta espécie é facilmente distinguida de todas as 

plantas das secções Jonquillae e Juncifolii, devido à presença do tubo do perianto curvo. 

 

Quadro 14  - Número de flores estudadas para determinar as características diagnosticantes de Narcissus 

gaditanus, N. baeticus e N. assoanus. 

Espécie Origem/população 
Tamanho da amostra 

(número de flores) 

Narcissus gaditanus 

Portugal; Loulé; Rocha da Pena 23 

Portugal; Loulé; Piçarras 32 

Portugal; Vila do Bispo; Budens 31 

Total 102 

N. baeticus 

Espanha; Jaén; Virgen de la Cabeza 29 

Portugal; Évora; Bencatel 41 

Total 70 

N. assoanus 

Espanha; Girona; Saint del Far 13 

Espanha; Navarra; vale de Escalar 13 

Espanha; Navarra; S. Juan de la 

Pena 11 

Total 37 
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Quadro 15  - Número de flores estudadas para determinar as características diagnosticantes de Narcissus 

fernandesii, N. jonquilla e N. willkommii. 

Espécie Origem/população 
Tamanho da amostra 

(número de flores) 

N. jonquilla L. 

Espanha; Cáceres; Rio Tozo (Trujillo) 21 

Portugal; Castelo-Branco; Belver 18 

Portugal; Beja; Piçarras 19 

Portugal; Évora; Alcáçovas 23 

Portugal; Beja; rio Vascão 21 

Total 102 

N. fernandesii G. Pedro 

Espanha; Jaén; Virgen de la Cabeza 23 

Espanha; Jaén; Escanuelas 22 

Portugal; Évora; Bencatel 22 

Total 105 

N. fernandesii G. Pedro var. rivas-

martinezii (Fern. Casas) Fern. 

Casas 

Espanha; Málaga; Almuñecar 24 

N. fernandesii var. cordubensis 

(Fern. Casas) Fern. Casas 
Espanha; Córdova; Benameji

1
 

16 

N. fernandesii G. Pedro var. major 

A. Fernandes 
Portugal; Santarém; Estação de Reguengo

2
 

22 

N. willkommii (Sampaio) 

A. Fernandes 
Portugal, Loulé, Ribeira de Quarteira 28 

1 – Local do typus de N. fernandesii var. cordubensis. 2 - Local do typus de N. fernandesii var. major 
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Figura 10 - Biometrias avaliadas na secção Jonquillae e Juncifolii (apresentadas em desenho de Narcissus 

fernandesii). Legenda: 1- Profundidade dos lóbulos da coroa; 2 - Altura da coroa; 3 - Comprimento do menor 

segmento do perianto; 4 - Largura do menor segmento do perianto ; 5 - Comprimento do maior mucrão; 6 - Diâmetro 

da coroa; 7 - Comprimento do maior segmento do perianto; 8 - Largura do maior segmento do perianto; 9 - 

Comprimento do tubo do perianto; 10 - Comprimento do pedicelo; 11 - Comprimento da espata; 12 – Número de 

flores. 

 

3.5.5. Sistemática de N. scaberulus e N. calcicola 

No âmbito deste trabalho, foi efectuada a clarificação da sistemática de N. scaberulus através de 

uma extensa amostragem das populações desta espécie, utilizando dois marcadores cloroplásticos, 

trnL-F e matk e ADN nuclear ribossómico. A utilização de trnL-F permitiu a integração na análise 

de 12 populações de N. scaberulus oriundas do Sítio de Interesse Comunitário de Carregal do Sal 

(vale do Mondego), cujas amostras foram colhidas em 2004, no âmbito do Plano de Conservação 

desta espécie, implementado pelo Instituto da Conservação da Natureza. As sequências deste 

fragmento cloroplástico encontram-se disponíveis no GenBank sob os números de acesso 

DQ001912.1 a DQ001923.1. A estas amostras acrescentou-se uma oriunda de um local a montante 

do Sítio de Interesse Comunitário de Carregal do Sal colhida no âmbito deste trabalho. A análise 

das sequências de trnL-F incorporou ainda amostras de outras quatro espécies da secção 
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Apodanthi, designadamente: de três populações de N. calcicola, de duas populações de N. 

cuatrecasasii, de duas populações de N. rupicola e de uma população de N. albimarginatus. 

Após a obtenção das árvores, a probabilidade das sequências de trnL-F de N. scaberulus oriundas 

das 13 populações analisadas agruparem com a clade de N. rupicola, e não com N. calcicola, foi 

testada através do teste de Shimodaira-Hasegawa (Shimodaira & Hasegawa 1999), através de uma 

árvore filogenética constrangida, em que se definiu a priori que estas sequências agrupassem com 

a clade de N. rupicola. Para confirmar os resultados obtidos com trnL-F e excluir a hipótese da 

filogenia obtida com este marcador ser um resultado espúrio, foi utilizado matk como segundo 

marcador cloroplástico. Neste caso, foram utilizadas sequências oriundas de duas populações de 

N. scaberulus, de cada um dos restantes taxa ibéricos da secção Apodanthi (N. calcicola, N. 

rupicola e N. cuatrecasasii) e de uma população de N. albimarginatus (endemismo marroquino).  

Foram ainda integrados nesta análise os resultados obtidos com ADNrn. 
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4. Resultados 

4.1. Aspectos gerais da filogenia de Narcissus 

4.1.1. Filogenia cloroplástica 

A matriz concatenada dos 6 fragmentos cloroplásticos apresentou 5999 caracteres. Destes 

caracteres, 5349 foram constantes, 289 variáveis mas não parcimoniosamente informativos e 361 

foram parcimoniosamente informativos. O número total de caracteres, o número de caracteres 

constantes, o número de caracteres variáveis mas não parcimoniosamente informativos e 

informativos consta do Quadro 16, discriminando-se cada um dos fragmentos cloroplásticos. 

Neste quadro, apresenta-se também os modelos evolutivos para cada fragmento, estimados com o 

programa Jmodeltest. 

Em geral, a abordagem bayesiana produziu árvores mais resolvidas e um melhor apoio às 

topologias. A única excepção foi o nodo que separa a secção Apodanthi de todas as outras secções 

de Narcissus, cuja probabilidade posterior (0,65) é inferior aos valores de bootstrap para as 

árvores de parcimónia e de máxima verossimilhança (95 em ambos os casos). 

Os aspectos mais relevantes do filograma de ADNcp são: 

  A secção Apodanthi corresponde à primeira divergência do subgénero Narcissus, ainda 

que a clade que agrupa as restantes secções se encontre mal suportada no que respeita à 

probabilidade posterior bayesiana, como foi referido (Figura 11); 

 A segunda divergência separa a secção Jonquillae, a secção Dubii (híbridos 

interseccionais) e Narcissus bulbocodium das outras secções, incluindo os restantes 

representantes da secção Bulbocodii. A secção Bulbocodii é, por isso, difilética, no que 

respeita à herança cloroplástica. Este assunto é pormenorizado nos capítulos 4.4 e 5.6.; 

  A terceira divergência separa os restantes representantes da secção Bulbocodii das secções 

Narcissus, Juncifolli, Pseudonarcissi, Nevadensis, Ganymedes e Tapeinanthus (Figura 11 

e seguintes); 

  A quarta divergência divide uma clade que agrupa as secções Tapeinanthus, Juncifolli, 

Nevadensis de outra clade que agrupa as secções Pseudonarcissi, Ganymedes, e Narcissus; 

  As secções Juncifolli e Nevadensis são taxa irmãos e agrupam numa subclade, a qual 

agrupa com a secção Tapeinanthus; 

  As secções Pseudonarcissi, Ganymedes e Narcissus agrupam-se numa politomia. 
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Numa análise de maior pormenor, dentro de cada clade e/ou secção, salientam-se os seguintes 

aspectos:  

  Dentro da secção Apodanthi, foram identificadas duas clades distintas. Uma agrupa 

N. scaberulus e N. calcicola. A segunda agrupa N. rupicola, N. cuatrecasasii e 

N. albimarginatus. Esta segunda clade apresenta uma subclade que junta N. rupicola e N. 

cuatrecasasii, separando-as de N. albimarginatus. Sublinha-se que N. scaberulus e N. 

calcicola são muito semelhantes no que respeita à genética cloroplástica, sendo 

distinguidos por apenas três substituições, nos seis fragmentos cloroplásticos estudados: 

uma transição em matk, uma transversão em ndhf e uma transição em rps16;  

 As cinco populações estudadas de N. jonquilla agrupam com N. willkommii e com as cinco 

populações estudadas de N. fernandesii. Não foi possível distinguir estas três espécies 

através das sequências de ADNcp. Uma segunda clade razoavelmente bem suportada 

agrupa N. viridiflorus com N. bulbocodium (secção Bulbocodii).  

 Os representantes da secção Dubii (híbridos interseccionais: N. dubius e N. tortifolius) 

formam uma subclade que agrupa com N. jonquilla, N. fernandesii e N. willkommii, mas os 

valores de suporte obtidos são muito baixos (Figura 11); 

 A clade da secção Juncifolii apresenta um excelente suporte e está estruturada em duas 

subclades. Em ambos os casos, estas subclades estão bem suportadas. Uma delas integra as 

5 populações de Narcissus assoanus estudadas, que ocorrem em politomia, sem distinção 

com significado filogenético entre elas. A segunda subclade integra três taxa distintos: N. 

gaditanus, N. baeticus e N. fernandesii var. rivas-martinezii. Também neste caso, os três 

taxa ocorrem em politomia. Estes três taxa parecem ser estreitamente aparentados, uma vez 

que nos seis fragmentos analisados, as diferenças nunca excedem duas substituições. As 

duas populações de N. baeticus (Serrania de Ronda e Serra de la Cabra) partilhavam os 

mesmos haplótipos em todos os fragmentos; 

 Dentro da clade da secção Nevadensis, N. alcaracensis e N. segurensis agrupam numa 

mesma clade bem suportada. Esta clade agrupa com N. nevadensis, mas o suporte é baixo. 

As duas populações estudadas de N. bujei (integrado na secção Nevadensis por Zonneveld 

2008) agrupam com representantes da secção Pseudonarcissi e não na secção Nevadensis 

(ver Figura 13);  

  A secção Tapeinanthus é monoespecífica e está representada apenas por N. cavanillesii. O 

filograma de ADNcp resolve de forma clara a sua relação com as secções Juncifolii e 

Nevadensis, apresentando-se como uma divergência basal desta clade (ver Figura 13).  
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 A secção Ganymedes ocorre em politomia com as secções Narcissus e Pseudonarcissi. Os 

dois taxa estudados neste capítulo ocorrem numa mesma clade, bem suportada, indicando 

que esta secção é monofilética (Figura 12). As relações entre os taxa desta secção foram 

objecto de um estudo próprio e são discutidas no capítulo 5.5; 

 No que respeita à herança cloroplástica, a secção   Pseudonarcissi apresenta duas clades 

distintas que ocorrem em politomia com as secções Narcissus e Ganymedes. Uma clade 

agrupa Narcissus moleroi, N. moschatus (endemismos da região dos Pirenéus) e as duas 

populações de N. bujei (endemismo do extremo Sul de Espanha) (Figura 12); 

 A segunda clade da secção  Pseudonarcissi agrupa a generalidade dos taxa e das 

populações desta secção, incluindo todas as populações a Noroeste do Sistema Central 

Ibérico, duas das populações estudadas nos Pirenéus (N. bicolor e N. pseudonarcissus 

subsp. pallidulus) e a maior parte das populações do centro e do Sul da Península da 

Península. Esta clade divide-se em três subclades: uma que abrange o Norte da Península e 

o Sistema Central Ibérico, outra que abrange algumas populações do Centro e Sul da 

Península e uma terceira subclade que agrupa populações dos Pirinéus (Figura 12);  

 Narcissus moleroi e N. moschatus aparentam ser taxa estreitamente aparentados 

distinguindo-se apenas por duas substituições uma em trnL-F e outra em rbcl, nos seis 

fragmentos cloroplásticos analisados; 

  As duas populações classificadas como N. pallidiflorus, oriundas, uma dos Pirenéus e 

outra da Cantábria, ocorrem em duas clades distintas, ambas bem suportadas. Estas duas 

populações apresentam uma semelhança genética elevada com os taxa de cada uma das 

clades onde se integram. A população dos Pirenéus partilha os haplótipos de N. bicolor em 

todos os marcadores utilizados, excepto em nadhf onde apresenta um indel e uma 

substituição. A população da Cantábria partilha todos os haplótipos com a população de N. 

pseudonarcissus subsp. leonensis localizada no Puerto de Pontón (Astúrias);  

 A correlação geográfica da maior parte destas clades é clara, com excepção da clade que 

abrange Narcissus bujei, N. moschatus e N. moleroi, a qual integra duas linhagens que 

apresentam distribuições geográficas distantes. Porém, a correspondência com a 

morfologia é fraca, porque taxa com morfologias muito distintas agrupam nas mesmas 

clades. Por exemplo, a clade que abrange o Norte da Península junta espécies 

morfologicamente tão distintas como sejam Narcissus cyclamineus, N. minor e N. 

pseudonarcissus (ver Figura 44). 
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Quadro 16  - Síntese do estatuto dos caracteres (loci) para a análise de parcimónia, e modelos de evolução 

de máxima verossimilhança estimados através do programa Jmodeltest versão 3,7 com o algoritmo Akaike 

Information Criterion. 

Fragmento Total Constantes 

Não 

parcimoniosamente 

informativos 

Parcimoniosamente 

informativos 

Modelo de 

evolução 

trnL-F 938 858 33 47 TPM1uf+I+G 

matk 1770 1548 112 110 GTR+I+G 

ndhF (1.º frag.) 934 853 30 51 TPM1uf+I+G 

ndhF (2.º frag.) 579 482 43 54 TPM1uf+I+G 

rbcl 935 885 25 25 TIM2+I+G 

rps16 843 723 46 74 TVM+I+G 

Total  5999 5349 289 361  
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Figura 11 - Filograma baseado em Inferência Bayesiana dos seis fragmentos cloroplásticos concatenados: trnL-F, 

matk, dois fragmentos não sobreponíveis de ndhF, rbcl e rps16. Na extremidade de cada ramo são indicadas as plantas 

com os mesmos haplótipos em todos os fragmentos. Quando um taxon foi colhido em mais de um local, os locais de 

colheita são indicados após o seu nome. Quando os mesmos haplótipos para todos os fragmentos foram encontrados 

em populações diferentes, os locais são separados por ponto e vírgula. Os ramos apoiados por probabilidades 

posteriores bayesianas inferiores a 0,80 ou valores bootstrap menores que 50 foram colapsados. As probabilidades 

posteriores bayesianas, os valores de bootstrap para máxima verossimilhança e os valores de bootstrap para máxima 

parcimónia são indicados junto a cada nodo e separados por traços, à esquerda, meio e direita, respectivamente. Este 

filograma continua nas figuras seguintes. 
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Figura 12 - Filograma baseado em Inferência Bayesiana dos seis fragmentos cloroplásticos concatenados: trnL-F, 

matk, dois fragmentos não sobreponíveis de ndhF, rbcl e rps16. Na extremidade de cada ramo são indicadas as plantas 

com os mesmos haplótipos em todos os fragmentos. Quando um taxon foi colhido em mais de um local, os locais de 

colheita são indicados após o seu nome. Quando os mesmos haplótipos para todos os fragmentos foram encontrados 

em populações diferentes, os locais são separados por ponto e vírgula. Os ramos apoiados por probabilidades 

posteriores bayesianas inferiores a 0,80 ou valores bootstrap menores que 50 foram colapsados. As probabilidades 

posteriores bayesianas, os valores de bootstrap para máxima verossimilhança e os valores de bootstrap para máxima 

parcimónia são indicados junto a cada nodo e separados por traços, à esquerda, meio e direita, respectivamente.  
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Figura 13 - Filograma baseado em Inferência Bayesiana dos seis fragmentos cloroplásticos concatenados: trnL-F, 

matk, dois fragmentos não sobreponíveis de ndhF, rbcl e rps16. Na extremidade de cada ramo são indicadas as plantas 

com os mesmos haplótipos em todos os fragmentos. Quando um taxon foi colhido em mais de um local, os locais de 

colheita são indicados após o seu nome. Quando os mesmos haplótipos para todos os fragmentos foram encontrados 

em populações diferentes, os locais são separados por ponto e vírgula. Os ramos apoiados por probabilidades 

posteriores bayesianas inferiores a 0,80 ou valores bootstrap menores que 50 foram colapsados. As probabilidades 

posteriores bayesianas, os valores de bootstrap para máxima verossimilhança e os valores de bootstrap para máxima 

parcimónia são indicados junto a cada nodo e separados por traços, à esquerda, meio e direita, respectivamente. 

 

4.1.2. Filogenia por ADN nuclear ribossómico 

A filogenia estimada a partir do ADN ribossómico é apresentada da Figura 15 à Figura 18.  

Em algumas espécies, a amplificação de ADNrn não foi possível. Incluem-se neste caso: 

Narcissus papyraceus, N. serotinus, N. blancoi e N. cantabricus var. foliosus. No que respeita a N. 

jonquilla, N. willkommii e N. fernandesii, os cromatogramas obtidos com primers não específicos 

apresentavam um elevado número de picos duplos, em todos os exemplares estudados, nas cinco 

populações de N. jonquilla, nas cinco populações de N. fernandesii, e também na população de N. 

willkommii. A utilização de primers específicos permitiu a separação e identificação de dois 

haplótipos em cada um destes especimens de Narcissus jonquilla, N. fernandesii e N. willkommii. 

Os dois haplotiplos isolados em N. jonquilla, N. fernandesii e N. willkommii agruparam em duas 

famílias distintas. Em alguns loci, os cromatogramas obtidos com estes primers específicos, 

apresentavam ainda picos duplos, mas um dos picos tinha dimensões semelhantes aos restantes 

picos do cromatograma enquanto o outro apresentava dimensões muito pequenas. Estes picos 

menores foram interpretados como sendo o resultado de uma amplificação menos específica, isto 

é, correspondente ao haplótipos que não se pretendia amplificar. Noutros locus, os picos duplos 

desapareceram completamente com a utilização de um primer específico. Estes resultados indicam 
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que os primers específicos amplificam haplótipos não desejados, mas numa fracção muito baixa, 

que não interfere com a leitura correcta dos cromatogramas (ver Figura 14). Um resultado 

semelhante foi obtido com N. bulbocodium e com N. cavanillesii. Também nestes casos, a 

utilização de primers específicos permitiu separar haplótipos. A utilização de primers específicos 

permitiu ainda isolar um pseudogene de N. cavanillesii, o qual não foi integrado na análise. 

 

 

Figura 14 – Cromatogramas de Narcissus jonquilla obtidos com o par de primers não específico (em cima) e com um 

primer específico desenhado para amplificar apenas um dos haplótipos (em baixo). As setas azuis indicam picos 

duplos fortemente diminuídos no cromatograma obtido com o primer específico. A seta verde indica um pico duplo 

completamente suprimido. 

 

Em N. jonquilla e em N. willkommii, as duas famílias de haplótipos separados por este método 

agruparam na mesma clade, ainda que em subclades diferentes. Em N. fernandesii as duas famílias 

de haplótipos agruparam em clades distintas: uma na clade de N. jonquilla e outra na clade da 

secção Juncifolii. 

A análise do filograma de ADNrn mostra múltiplas incongruências com a filogenia cloroplástica, 

mas também aspectos concordantes, salientando-se:  

1.  De um modo geral, a filogenia obtida com ADNrn encontra-se menos resolvida do que a 

filogenia obtida com ADNcp, apresentando número sas politomias; 

2.   A divisão basal do subgénero Narcissus separa a clade a secção Apodanthi de todos os 

outros taxa, que agrupam numa segunda clade, o que confirma os resultados obtidos com 

ADNcp. A topologia da clade da secção Apodanthi é semelhante àquela que foi obtida com 

marcadores cloroplásticos, designadamente: Narcissus rupicola e N. cuatrecasasii são taxa 

irmãos, a espécie mais próxima deste par é N. albimarginatus e existe uma segunda 

linhagem constituída por N. calcicola e N. scaberulus. Sublinha-se que N. calcicola e N. 

scaberulus partilham o mesmo haplótipo em ADNrn;  
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3.  Em todos os exemplares estudados das cinco populações de N. jonquilla, e N. willkommii 

foi possível isolar duas famílias de haplótipos distintas as quais formam uma mesma clade, 

ainda que o suporte seja baixo. O facto de estes dois grupos de haplótipos estarem 

presentes nas duas espécies impede a sua distinção;  

4.  Em todos os exemplares estudados das cinco populações de N. fernandesii foi também 

possível isolar dois haplótipos, que se agrupam em duas famílias distintas. No entanto, 

neste caso, um dos grupos de haplótipos agrupou na clade de N. jonquilla, enquanto outro 

agrupou na clade da secção Juncifolii; 

5.  N. viridiflorus ocorre em politomia com as outras linhagens, não agrupando com as 

restantes espécies da secção Jonquillae; 

6.  Todos os representantes da secção Juncifolii agrupam numa clade única; 

7.  Em N. bulbocodium foi possível amplificar dois grupos de haplótipos, que definem duas 

clades distintas. Uma clade insere-se basalmente no ramo do subgénero Narcissus, antes da 

divergência de todas as secções, excepto a secção Apodanthi. Esta clade, para além de 

agrupar haplótipos de N. bulbocodium inclui N. obesus. A outra clade agrupa numa 

posição muito diferente do filograma, em politomia com a generalidade das outras secções 

e inclui N. cantabricus e N. hedraeanthus e alguns haplótipos de N. bulbocodium; 

8.  É particularmente interessante que em dois exemplares de N. bulbocodium tenha sido 

possível isolar dois haplótipos que agrupam nestes dois grupos, enquanto noutros 

exemplares apenas foi possível isolar um haplótipo, que agrupou numa ou noutra clade; 

9. Como foi referido, Narcissus obesus ocorre numa clade basal do subgénero Narcissus, 

separado das restantes espécies da secção Bulbocodii, com excepção de algumas 

populações de N. bulbocodium; 

10. O único representante da secção Narcissus (N. poeticus) ocorre numa divergência basal em 

politomia com N. moschatus e com a clade que agrupa todas a secções deste subgénero, 

com excepção da secção Apodanthi; 

11. Os dois representantes da secção Ganymedes (N. triandrus subsp. triandrus e N. triandrus 

subsp. pallidulus) ocorrem em politomia, não agrupando; 

12. Os haplótipos da secção Pseudonarcissi ocorrem no filograma em duas clades distintas: 

  A maior parte dos representantes desta secção agrupam numa única clade que 

inclui os taxa distribuídos pelo centro e Norte da Península e N. bicolor, oriundo 

dos Pirenéus; 
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  N. moschatus insere-se numa divergência basal, formando uma clade bem 

suportada com N. moleroi, espécie que Aedo (in press) sinonimiza com N. 

moschatus, como foi referido; 

  Por último, as duas populações de N. bujei e as duas populações de N. pallidiflorus 

ocorrem numa clade distinta dos outros representantes da secção Pseudonarcissi; 

13. A secção Nevadensis (que integra N. longispathus, N. nevadensis, N. segurensis e N. 

alcaracensis) forma uma clade monofilética, tal como em ADNcp. No entanto, em 

ADNrn, embora mantenha a monofilia, apresenta-se como uma clade irmã da clade que 

agrupa a maior parte dos taxa da secção Pseudonarcissi. 
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Figura 15 - Filograma de ADNrn baseado em inferência bayesiana. Quando um taxon foi colhido em mais de um 

local, os locais de colheita são indicados após o seu nome. Os ramos apoiados por probabilidades posteriores 

bayesianas inferiores a 0,80 e valores bootstrap menores que 50 foram colapsados. As probabilidades posteriores 

bayesianas, os valores de bootstrap para máxima verossimilhança e os valores de bootstrap para máxima parcimónia 

são indicados junto a cada nodo e separados por traços, à esquerda, no meio e à direita, respectivamente. As setas 

cinzentas indicam exemplares de N. bulbocodium com haplótipos que agrupam em duas famílias diferentes. Este 

filograma continua nas figuras seguintes. 
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Figura 16 - Continuação da Figura 15. Fracção do filograma baseado em inferência bayesiana de ADNrn para as 

secções Pseudonarcissi e Nevadensis. Os ramos apoiados por probabilidades posteriores bayesianas inferiores a 0,80 e 

valores bootstrap menores que 50 foram colapsados. As probabilidades posteriores bayesianas, os valores de 

bootstrap para máxima verossimilhança e os valores de bootstrap para máxima parcimónia são indicados junto a cada 

nodo e separados por traços, à esquerda, no meio e à direita, respectivamente. 
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Figura 17 - Continuação da Figura 15. Fracção do filograma baseado em inferência bayesiana de ADNrn contendo a 

secção Juncifolii, e parte dos haplótipos de N. fernandesii. Os ramos apoiados por probabilidades posteriores 

bayesianas inferiores a 0,80 e valores bootstrap menores que 50 foram colapsados. As probabilidades posteriores 

bayesianas, os valores de bootstrap para máxima verossimilhança e os valores de bootstrap para máxima parcimónia 

são indicados junto a cada nodo e separados por traços, à esquerda, no meio e à direita, respectivamente. 
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Figura 18 - Continuação da Figura 12. Fracção do filograma baseado em inferência bayesiana de ADNrn contendo a 

secção Juncifolii, N. bujei e N. pallidiflorus. Os ramos apoiados por probabilidades posteriores bayesianas inferiores a 

0,80 e valores bootstrap menores que 50 foram colapsados. Topologia não mostrou diferenças entre os três métodos 

de inferência filogenética utilizados (Inferência Bayesiana, máxima verossimilhança e parcimónia). As probabilidades 

posteriores bayesianas, os valores de bootstrap para máxima verossimilhança e os valores de bootstrap para máxima 

parcimónia são indicados junto a cada nodo e separados por traços, à esquerda, meio e direita, respectivamente. 

 

4.1.3. Filogenia por dead/deah box ARN helicase 

Na figura seguinte, apresenta-se o filograma obtido através de inferência bayesiana com o 

marcador nuclear dead/deah box ARN helicase, com a indicação dos valores de suporte para 

análise bayesiana, máxima verossimilhança e parcimónia.  

Não foi possível amplificar este marcador em alguns dos taxa utilizados, designadamente em N. 

willkommii, N. moschatus, N. scaberulus, N. cavanillesii e na secção Dubii. Do mesmo modo, não 

foi possível obter sequências de Leucojum aestivum, Pancratium maritimum ou Sternbergia lutea, 

pelo que os outgroups utilizados foram espécies do subgénero Hermione, designadamente N. 

serotinus e N. broussonetii. 

Relativamente a este marcador importa salientar os seguintes aspectos: 

  A helicase apresenta um menor grau de descriminação do que o ADNrn e o ADNcp, e por 

isso muitas clades ocorrem em politomia;  
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  Dentro do subgénero Narcissus, as linhagens que se separam primeiro pertencem à secção 

Apodanthi. Esta secção aparece em três clades: uma que agrupa dois haplótipos de N. 

calcicola e outra que agrupa N. rupicola e N. cuatrecasasii e outra com N. albimarginatus. 

Estas três clades ocorrem em politomia com os outgroups. A clade que agrupa as restantes 

secções do subgénero Narcissus encontra-se bem suportada; 

  O aspecto mais relevante consiste no facto de, neste marcador, a secção Juncifolii agrupar 

com a maior parte dos representantes da secção Jonquillae. De facto, neste filograma, 

todas as espécies da secção Jonquilla (excepto N. willkommii cuja amplificação não foi 

possível) agrupam na mesma clade com três taxa da secção Juncifolii, designadamente: N. 

assoanus, N. baeticus. Noutra clade, em politomia com a primeira, agrupam quatro 

populações de N. fernandesii (secção Jonquillae) e os exemplares estudados de N. 

gaditanus (secção Juncifolii). Relembre-se que a secção Juncifolii encontrava-se integrada 

na secção Jonquilla (ver por exemplo Fernandes 1975) até que foi separada numa secção 

própria por Zonneveld (2008) e que, no filograma de ADNcp, agrupa com a secção 

Nevadensis; 

  A secção Bulbocodii agrupa em duas clades, em politomia com as secções Narcissus, 

Jonquillae, Juncifolii, Ganymedes, Pseudonarcissi e Nevadensis. Uma agrupa apenas os 

dois exemplares de N. bulbocodium e outra agrupa N. blancoi, N. cantabricus e N. 

hedraeanthus; 

   Todos os representantes secção Pseudonarcissi agrupam numa única clade, excepto N. 

moschatus;  

  A maior parte dos representantes da secção Nevadensis agrupam numa única clade, bem 

suportada (N. longispathus, N. segurensis e N. alcaracensis), em conjunto com os 

exemplares de N. bujei da serra de La Pandera (Andaluzia, Jaén). Este facto é relevante, 

porque a população de N. bujei de La Pandera, no filograma cloroplástico e no filograma 

de ADNrn, agrupa com representantes da secção Pseudonarcissi. Pelo contrário, a 

população de N. bujei da Serra de Ronda (região do typus de N. bujei) agrupa com os 

representantes da secção Pseudonarcissi;  

  Narcissus nevadensis não agrupa com nenhuma destas clades, ocorrendo em politomia. 
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Figura 19 - Filograma baseado em inferência bayesiana de ARN dead-box helicase. Quando um taxon apresentou 

mais do que um haplótipo, estes haplótipos são indicados pelos símbolos H1, H2, H3, ou H4. Os ramos apoiados por 

probabilidades posteriores bayesianas inferiores a 0,80 ou valores bootstrap menores que 50 foram colapsados. As 

probabilidades posteriores bayesianas, os valores de bootstrap para máxima verossimilhança e para máxima 

parcimónia foram separados por traços, à esquerda, meio e direita, respectivamente. 
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Figura 20 - Filograma baseado em inferência bayesiana de ARN dead-box helicase. Quando um taxon apresentou 

mais do que um haplótipo, estes haplótipos são indicados pelos símbolos H1ou H2. Os ramos apoiados por 

probabilidades posteriores bayesianas inferiores a 0,80 ou valores bootstrap menores que 50 foram colapsados. As 

probabilidades posteriores bayesianas, os valores de bootstrap para máxima verossimilhança e para máxima 

parcimónia foram separados por traços, à esquerda, meio e direita, respectivamente. 

 

 

4.2. Posição sistemática de N. scaberulus e N. calcicola 

Na figura seguinte, apresentam-se os filogramas para a secção Apodanthi, elaborados a partir de 

várias populações das espécies desta secção, com os marcadores cloroplásticos trnL-F e matk. Os 

dois filogramas são consistentes entre si, não apresentando incongruências, ainda que mostrem 

níveis de resolução distintos para diferentes grupos. 
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Em ambos os filogramas (trnL-F e matk), N. scaberulus agrupa com N. calcicola. No filograma de 

matk, a clade que agrupa N. scaberulus e N. calcicola está excelentemente suportada. No entanto, 

no filograma de trnL-F, encontra-se apenas moderadamente suportada, no que respeita à análise de 

parcimónia. A comparação através do teste de Shimodaira-Hasegawa do estimador de máxima 

verossimilhança desta árvore de trnL-F com árvore obtida com constrangimento, agrupando as 

sequências de N. scaberulus com N. rupicola, mostra que a diferença entre estas árvores é muito 

significativa (P = 0,005). Este resultado confirma que a probabilidade das sequências de trnL-F 

das 13 populações analisadas agruparem na clade de N. rupicola não é significativa. Também no 

filograma de ADNrn N. scaberulus agrupa com N. calcicola e esta clade encontra-se 

excelentemente suportada. Em resumo, todos os resultados obtidos contradizem os resultados de 

Graham & Barrett (2004), os quais apresentam N. scaberulus na mesma clade que N. rupicola, N. 

cuatrecasasii e N. albimarginatus. 

 

4.3. Filogeografia 

Na Figura 22, são apresentadas as redes de haplótipos de parcimónia, dos seis fragmentos 

cloroplásticos concatenados. Os resultados da rede são também apresentados separadamente para 

cada secção, da Figura 24 até à Figura 27, tendo-se implantado a fracção da rede correspondente a 

cada secção sobre o mapa da Península Ibérica e/ou França e Marrocos. Nos casos em que existe 

informação disponível, foi ainda integrada uma estimativa da área de distribuição geográfica de 

cada espécie. Na Figura 28, apresenta-se a rede de haplótipos para a secção Dubii obtida com 

trnT-L. A análise filogeográfica não foi possível para as secções Narcissus e Tapeinanthus, por 

estarem representadas por uma única população de uma única espécie, nem para numa das clades 

da secção Bulbocodii, porque a área distribuição geográfica de uma das espécies (N. cantabricus), 

integra a área distribuição geográfica da outra (N. hedraeanthus). O carácter difilético da secção 

Bulbocodii no que respeita à hereditariedade cloroplástica dificulta também a análise 

filogeográfica desta secção. Como foi referido, a análise filogeográfica da clade de N. 

bulbocodium é apresentada em capítulo próprio. De uma forma geral, as linhagens identificadas 

pela rede de haplótipos repetem as clades identificadas na análise filogenética.  
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Figura 21 - Filograma baseado em Inferência Bayesiana de trnL-F (à esquerda) e matk (à direita). As probabilidades 

posteriores bayesianas, os valores de bootstrap para máxima verossimilhança e os valores de bootstrap para máxima 

parcimónia são indicados junto a cada nodo e separados por traços, à esquerda, meio e direita, respectivamente. N. 

calcicola: 1 - Serra de Aire, 2 – Serra da Arrábida, 3 – Vila Nova de Mil Fontes; N. rupicola: 1 – Serra de 

Guadarrama, 2 - Serra da Estrela. N. cuatrecasasii: 1 – Sierra Cazorla (Espanha), 2 – Aldeaquemada (Espanha). 

N. scaberulus 1 a 13 , populações do vale do Mondego. 

 

Na maior parte das secções do subgénero Narcissus, os resultados obtidos permitiram identificar 

os haplótipos que se encontram mais próximos e mais distantes do centro da rede. Este aspecto é 

relevante porque, como foi referido no capítulo 3.4, em redes de haplótipos interespecíficas, 

assume-se que os haplótipos mais velhos ocorrem nas posições mais próximas da ligação entre 

espécies. Esta abordagem tem sido utilizada para identificar os haplótipos mais antigos e a origem 

geográfica de diferentes linhagens de plantas.  

A interpretação da parte da rede relativa à secção Jonquillae é difícil. As duas linhagens, N. 

viridiflorus e N. jonquilla/N. fernandesii/N. willkommii, emergem directamente de um ramo da 

rede separadas do centro da rede por um único passo mutacional. Dentro da linhagem de 

N. jonquilla/N. fernandesii/N. willkommii não existe uma estruturação clara (Figura 22). 
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Na secção Juncifolii, os dois taxa mais próximos do centro da rede, N. gaditanus e N. baeticus, 

ocorrem no extremo Sul da Península. Também N. fernandesii subsp. rivas-martinezii aparece 

nesta posição. Saliente-se que este taxon foi sinonimizado com N. assoanus var. parviflorus 

(secção Juncifolii) por Barra (2002). Destes três taxa, N. baeticus é aquele que se encontra mais 

próximo do centro da rede, mas a diferença consta apenas de uma única substituição. Dos quatro 

taxa da secção Juncifolii, N. assoanus é aquele que se encontra mais distante do centro da rede. É 

também aquele que apresenta uma distribuição mais setentrional (Figura 23). 

Na secção Apodanthi, a rede de haplótipos mostra a existência de duas linhagens distintas, já 

identificadas na análise filogenética. Uma inclui Narcissus calcicola e N. scaberulus. Nesta 

linhagem, a espécie de distribuição mais meridional encontra-se mais próxima do centro da rede. 

A segunda inclui N. rupicola, N. cuatrecasasii e N. albimarginatus. Na Figura 24, é possível 

verificar que na linhagem de N. scaberulus/N. calcicola a espécie que se encontra mais próxima 

do centro da rede é N. calcicola, aquela que tem uma distribuição mais meridional. Na linhagem 

de Narcissus rupicola/N. albimarginatus este padrão não é tão claro. N. albimarginatus, um 

endemismo do Norte de Marrocos, é a espécie mais próxima do centro da rede. Porém, N. rupicola 

e N. cuatrecasasii apresentam o mesmo número de substituições relativamente ao ponto de 

divergência com N. albimarginatus (Figura 24).  

Também na secção Ganymedes, o taxon de distribuição mais meridional, N. triandrus subsp. 

pallidulus é aquele que se encontra mais próximo centro da rede. N. triandrus subsp. triandrus, 

que se distribui pelo Norte de Portugal e de Espanha, encontra-se separada do centro da rede por 

mais 5 passos mutacionais do que N. triandrus subsp. pallidulus (Figura 25). 

No que respeita à secção Pseudonarcissi, a rede de haplótipos indica que Narcissus moleroi, N. 

moschatus e N. bujei pertencem à mesma linhagem que os restantes representantes da secção 

Pseudonarcissi. Relembre-se que no filograma de marcadores cloroplásticos, estas três espécies 

ocorrem numa clade própria distinta dos outros Pseudonarcissi, em politomia com os outros 

Pseudonarcissi, mas também com as secções Narcissus e Ganymedes (ver Figura 22 e Figura 26). 

Nesta secção, as espécies que apresentam haplótipos cloroplásticos mais próximos do centro da 

rede são N. moschatus, N. moleroi (ambas oriundas dos Pirenéus) e a população de N. bujei da 

serra de Ronda (extremo Sul da Península). Estas populações definem a divisão basal da rede de 

haplótipos. A população de N. bujei da serra de Ronda integra-se na mesma linhagem que as 

restantes populações da secção Pseudonarcissi (exceptuando N. moschatus e N. moleroi). A 

linhagem da generalidade dos representantes da secção Pseudonarcissi apresenta uma estrutura 

geográfica de Sul para Norte, desde o Sul da Andaluzia até à Cordilheira Cantábrica. Seguem-se a 

população de N. bujei da serra de La Pandera (mais a Norte que a serra de Ronda) e N. munozii-

garmendiae, ambos do Sul de Espanha. Ao longo da rede seguem-se taxa e populações do centro 

da Península (Portugal, Extremadura espanhola ou Sul de Castilla la Mancha): N. perez-chiscanoi, 

N. eugeniae (ambas as populações estudadas), e N. confusus do rio Ruecas (Badajoz) e de 

Portalegre (Portugal).  
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Os haplótipos encontrados no centro da Península diferenciam-se por apenas uma mutação do 

haplótipo ancestral que deu origem às linhagens de duas áreas geográficas distintas:  

  Dos Pirenéus, designadamente nas populações de N. bicolor e de N. pallidiflorus; 

   Das Astúrias e da Cordilheira Cantábrica, designadamente nas populações da secção 

Pseudonarcissi. 

Os haplótipos encontrados no Norte de Portugal, Serra da Estrela, na serra de Montezinho, na 

serra do Marão e no Sistema Central Ibérico derivam de haplótipos encontrados no extremo norte 

da Península.  

No que respeita às espécies da secção Nevadensis: N. alcaracensis, N. segurensis, N. nevadensis e 

N. longispathus os resultados da rede são consistentes com os resultados da análise filogenética. 

Nesta secção, agrupando N. alcaracensis, N. segurensis, N. nevadensis e separando N. 

longispathus numa linhagem própria. O taxon de distribuição mais meridional, N. nevadensis, é 

também aquele que se encontra mais próximo do centro da rede.  

Na análise filogeográfica da secção Dubii, foram obtidas duas redes distintas, uma com os seis 

fragmentos cloroplásticos e outra com trnT-L.  

Na rede de haplótipos obtida com os seis fragmentos de ADNcp concatenados, a espécie mais 

próxima do centro da rede é N. tortifolius (Figura 27). No entanto, neste caso, a diferença 

relativamente a N. dubius é de apenas um passo mutacional. Na rede elaborada a partir de trnL-F 

(Figura 28), é também N. tortifolius, a espécie de distribuição mais meridional, que se localiza 

mais próximo das espécies utilizadas para enraizar a rede (N. scaberulus e N. bulbocodium). Nesta 

rede, a separação relativamente entre N. tortifolius e N. dubius é muito significativa sendo 

constituída por, pelo menos, 10 passos mutacionais. Note-se que na conecção entre N. dubius e N. 

tortifolius existe uma ambiguidade, mas a segunda hipótese de conexão apresenta ainda mais 

passos mutacionais. Por último, salienta-se que, das duas populações de N. dubius integradas nesta 

rede, é a população localizada a mais a Norte, em França, que apresenta um haplótipo mais 

distante de N. tortifolius, ainda que a diferença encontrada consista em apenas duas substituições. 

O aspecto mais relevante destes resultados é o padrão comum encontrado nas secções Juncifolii 

Apodanthi, Ganymedes, Pseudonarcissi e Dubii, que consiste no facto das espécies e/ou das 

populações que se distribuem mais a Sul apresentarem um menor número de passos mutacionais 

relativamente ao centro da rede. 
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Figura 22 - Rede de haplótipos de parcimónia do subgénero Narcissus para os seis fragmentos de ADNcp. As deleções foram assumidas como 

informação em falta. Populações ou espécies são indicadas por uma elipse, cuja largura é proporcional ao número de plantas que partilhavam os 

mesmos haplótipos nos seis fragmentos estudados. Cada sigla corresponde a um taxon . Os números correspondem a populações. Os pontos negros 

e as elipses representam passos mutacionais. Quando o número de passos mutacionais entre dois taxa adjacentes é igual ou superior a 15, o seu 

valor é indicado por uma etiqueta. Legenda: N. alcaracensis: alc; N. albimarginatus: alb; N. assoanus: as1 – Saint del Far; as2 – V. de Escalar; 

as3 – Chulilla; as4 – Les Borgues Blancs; as5 - S. Juan de la Pena. N. baeticus: ba; N. bicolor: bic; N. bujei: bj1 – Sierra de Ronda; bj2 – La 

Pandera. N. bulbocodium: bu1 – Sintra; bu2 – Arroba (Esp.). N. cantabricus: can. N. cavanillesii: cvn. N. confusus: cf1 - Rio Ruecas; cf2 – S. 

Mamede; cf3 – Puerto de Bejar; cf4 – Navacarros. N. cyclamineus – cy. N. eugeniae: eu1 – Moncayo; eu2 – Aliaguilla. N. dubius: du. N. 

fernandesii var. rivas-martinezii – rm. N. fernandesii: F1 - Virgen de la Cabeza; F2 - Benameji; F3 - Reguengo; F4 - Aldeaquemada; F5 – 

Bencatel. N. gaditanus – ga; N. hedraeanthus: hd. N. jonquilla: J1 – Piçarras; J2 - J3; Belver; J4 Rio Tozo-; J5 – rio Vascão. N. longispathus – 

lg. N. minor: m1 – Sª da Estrela; m2 – Puerto de Tarna. N. moleroi: ml. N. moschatus: mo. N. nevadensis – nv. N. nobilis; no1 – Sª da Estrela; 

no2 – Marão. N. pallidiflorus: pf1 - Gijon; pf2 – Andorra. N. perez-chiscanoi: pc. N. pseudonarcissus: ps1 – Puerto de Pontón; ps2 - Montezinho; 

ps3 - Isoba; ps4 – Puerto de Tarna; ps5 - Boca de Huérgano; ps6 – Acebedo. N. rupicola subsp. rupicola: ru. N. cuatrecasasii: pd. N. segurensis – 

seg. N. tortifolius – tt. N. triandrus subsp. triandrus – tr. N. triandrus subsp. pallidulus – pl. N. viridiflorus – vf. N. willkommii: W. 
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Figura 23 - Representação geográfica da fracção da rede de haplótipos da secção Juncifolli para os seis fragmentos 

cloroplásticos concatenados. Os pontos negros representam passos mutacionais entre taxa distintos. Cada círculo 

branco apresenta a sigla do taxon e representa também um passo mutacional. Siglas: N. assoanus: as1 – Saint del Far; 

as2 – V. de Escalar; as3 – Chulilla; as4 – Les Borgues Blancs; as5 - S. Juan de la Pena. N. baeticus: ba; N. 

fernandesii var. rivas-martinezii – rm; N. gaditanus – ga. Os mapas de distribuição foram baseados em Fernández 

Casas et al. (1995), Fernández Casas (1996) e Moreno Saiz & Sainz Ollero (1992). 

 

Figura 24 - Representação geográfica da fracção da rede de haplótipos da secção Apodanthi para os seis fragmentos 

cloroplásticos concatenados. Os pontos negros representam passos mutacionais entre taxa distintos. Cada círculo 

branco com a sigla do taxon e representa também um passo mutacional. Siglas: N. albimarginatus – alb; N. calcicola 

– cal; N. cuatrecasasii - pd; N. rupicola – rup; N. scaberulus– sca. Os mapas de distribuição foram baseados em 

Blanchard (1990) e Moreno Saiz & Sainz Ollero (1992). 
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Figura 25 - Representação geográfica da fracção da rede de haplótipos da secção Ganymedes para os seis fragmentos 

cloroplásticos concatenados. Os pontos negros representam passos mutacionais entre taxa distintos. Cada círculo 

branco apresenta a sigla do taxon e representa também um passo mutacional. Siglas: N. triandrus subsp. pallidulus  – 

pl; N. triandrus subsp. triandrus - tr. Os mapas de distribuição foram baseados em Barra (2000) e Moreno Saiz & 

Sainz Ollero (1992). 

 
 

 

Figura 26 - Representação geográfica da fracção da rede de haplótipos da secção Pseudonarcissi (senso Zonneveld 

2008) e N. bujei para os seis fragmentos cloroplásticos concatenados. Os pontos negros representam passos 

mutacionais únicos entre taxa distintos. Cada círculo branco apresenta a sigla do taxon e representa também um passo 

mutacional. As setas bidireccionais indicam haplótipos semelhantes entre dois taxa. Siglas: N. bicolor: bi; N. bujei: 

bj1 – Sierra de Ronda; bj2 – La Pandera. N. confusus: cf1 - Rio Ruecas; cf2 – S. Mamede; cf3 – Puerto de Bejar; cf4 

– Navacarros. N. cyclamineus – cy. N. eugeniae: eu1 – Moncayo; eu2 – Aliaguilla. N. minor: m1 Puerto de Tarna –; 

m2 – Sª da Estrela. N. moleroi: ml. N. moschatus: mo. N. nevadensis – nv. N. nobilis; no1– Marão; no2 – Sª da 

Estrela. N. pallidiflorus: pf1 - Gijon; pf2 – Andorra. N. perez-chiscanoi - pc. N. pseudonarcissus: ps1 – Puerto de 

Pontón; ps2 - Montezinho; ps3 - Isoba; ps4 – Puerto de Tarna; ps5 - Boca de Huérgano; ps6 – Acebedo. 
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Figura 27 - Representação geográfica da fracção da rede de haplótipos da secção Dubii para os seis fragmentos 

cloroplásticos concatenados. Os pontos negros representam passos mutacionais únicos entre taxa distintos. Cada 

círculo branco apresenta a sigla do taxon representa um passo mutacional. Siglas: N. dubius – du; N. tortifolius  – tt. 

Os mapas de distribuição foram baseados em Vilches et al. (2000), Baker et al. (2000) e Moreno Saiz & Sainz Ollero 

(1992). 

 

Figura 28 - Representação geográfica da fracção da rede de haplótipos do subgénero Narcissus, relativa à secção 

Dubii, para o espaço intergénico trnT-L, com as sequências disponíveis no GenkBank (números de acesso: 

AY481578.1; JF973231.1; JF973232.1; JF973233.1: JF973234.1; e AY481586.1), enraizada com sequências de N. 

calcicola e N. bulbocodium. Os pontos negros representam passos mutacionais entre taxa distintos Cada círculo 

branco apresenta a sigla do taxon e representa um passo mutacional. Siglas: N. dubius – du; N. tortifolius – tt. Os 

mapas de distribuição foram baseados em Vilches et al. (2000), Baker et al. (2000) e Moreno Saiz & Sainz Ollero 

(1992). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/38639468?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=27FDBWZP012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/344310356?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=27FDBWZP012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/344310357?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=27FDBWZP012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/344310359?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=4&RID=27FDBWZP012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/344310359?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=4&RID=27FDBWZP012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/38639476?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=5&RID=27FDBWZP012
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4.4. Análise da filogenia e filogeografia da secção Bulbocodii 

Como foi referido, a filogenia e a filogeografia da secção Bulbocodii foram analisadas 

separadamente com os marcadores cloroplásticos matk e trnL-F. Nestes dois marcadores, foram 

obtidos um total de 1818 e 932 pb, apresentando um total de 112 e 38 loci parcimoniosamente 

informativos, correspondendo a matk e trnL-F, respectivamente. A topologia das árvores 

resultantes de matk e trnL-F foi congruente. Por este motivo e porque estes dois fragmentos 

integram o mesmo cromossoma, concatenaram-se os dois marcadores. O fragmento de matk 

provou ser a mais eficaz na solução das relações entre as espécies e, em geral, a análise bayesiana 

obteve árvores melhor resolvidas com melhor apoio que as restantes abordagens filogenéticas.  

Os resultados mais marcantes desta abordagem foram: 

1. A secção Bulbocodii não é monofilética (Figura 29). Uma clade Inclui as espécies de 

distribuição geográfica mais meridional, designadamente: N. obesus, N. hedraeanthus, 

N. blancoi, N. cantabricus e N. romieuxii, e estende-se do centro da Península Ibérica para o 

Norte de África (Blanchard 1990). Esta clade é bem suportada e separa-se dos restantes 

representantes do subgénero Narcissus após a divergência das secções Apodanthi e 

Jonquilla e antes da divergência das secções Narcissus, Tapeinanthus, Ganymedes e 

Pseudonarcissus; 

2. A segunda clade inclui todas as populações de N. bulbocodium var. bulbocodium, e as 

populações de N. bulbocodium subsp. validus Barra, de N. juressianus, N. subnivalis, N. 

graellsii, N. conspicuus, N. citrinus, N. quintanilhae e N. nivalis. Nos parágrafos seguintes 

esta clade é denominada clade de N. bulbocodium. Insere-se numa posição muito distinta do 

filograma, ocorrendo junto das três espécies analisadas da secção Jonquillae: N. jonquilla, 

N. fernandesii e N. viridiflorus. A espécie da secção Jonquillae que ocorre mais próximo da 

clade de N. bulbocodium é N. viridiflorus, mas esta relação está mal suportada (Figura 29). 

Porém, esta ligação encontra-se bem suportada no filograma da Figura 11, baseado em seis 

fragmentos cloroplásticos; 

3. Dentro da clade de N. bulbocodium existem duas subclades principais. Uma ocupa a 

maior parte da Espanha, da Andaluzia à Cantábria, incluindo Castilla-la-Mancha e 

Extremadura (centro da Espanha), chegando ao Leste de Portugal (adiante designada como 

subclade Centro-Ibérica). A outra subclade ocupa o litoral de Portugal, Galiza e o Norte de 

Espanha, estendendo-se até o extremo Norte das montanhas da Cantábria (designada 

subclade Litoral). Ambas as subclasses se encontram na Serra da Estrela (Portugal), 

Extremadura espanhola e no Sudoeste de Castilla-la-Mancha. 

4. A rede de haplótipos elaborada para a clade de N. bulbocodium encontra-se dividida em 

duas linhagens principais (Figura 31), correspondentes às subclades Central Ibérica e 
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Litoral, definidas acima. Esta rede também mostrou que os haplótipos de N. bulbocodium 

mais semelhantes a N. viridiflorus (secção Jonquillae) ocorrem no Sul da Península Ibérica; 

5. As duas populações de N. cantabricus e a população de N. romieuxii, que de acordo com 

Fernandes (1959) é um alotetraplóide entre N. cantabricus e N. bulbocodium, compartilham 

os mesmos haplótipos em matk e trnL-F; 

6. O filograma mostrou ainda que três espécies da secção Bulbocodii polifiléticas, 

designadamente: N. conspicuus, N. citrinus e N. nivalis. Nestas três espécies, diferentes 

populações ocorrem em diferentes clades, bem suportadas, juntamente com as populações de 

N. bulbocodium var. bulbocodium; 

7. Pelo menos um dos espécimes de N. subnivalis e de N. bulbocodium var. ectandrus 

compartilhava os mesmos haplótipos de trnL-F e de matk com populações de N. 

bulbocodium subsp. bulbocodium localizadas na mesma região (Rio Cuervo). O segundo 

espécime de Narcissus bulbocodium var. ectandrus analisado e o outro espécime de N. 

subnivalis mostrou diferenças ligeiras relativamente a N. bulbocodium subsp. bulbocodium 

(um indel e uma substituição em trnL-F, respectivamente);  

8. Os dois espécimes de N. juressianus colectados na população do holótipo partilham os 

mesmos haplótipos em matk e trnL-F com os espécimes estudados da população de N. 

bulbocodium subsp. bulbocodium geograficamente mais próxima (Lovios); 

9. Os exemplares das duas populações de N. graellsii estudados compartilhavam os mesmos 

haplótipos com a população mais próxima de N. nivalis (Puerto de Morcuera) e com uma 

população geograficamente próxima de N. bulbocodium subsp. bulbocodium (Arroba); 

10. Os dois espécimes de N. quintanilhae mostraram diferentes haplótipos em matk (duas 

substituições), que agrupam na mesma clade, a qual é suportada por valores de bootstrap e 

de probabilidades posteriores razoáveis. As diferenças genéticas entre estas duas plantas e 

N. bulbocodium subsp. bulbocodium do Rio Ruecas (Espanha) ou de N. nivalis da Serra da 

Estrela (Portugal) são muito pequenas, consistindo, em ambos os casos, em três 

substituições. 

A análise da distribuição dos três caracteres morfológicos na árvore filogenética da clade de 

N. bulbocodium (Figura 32) mostrou que não existe correspondência entre as linhagens e a 

presença ou ausência destes caracteres. A mesma análise para a clade das espécies de distribuição 

meridional (N. obesus, N. hedraeanthus, N. blancloi, N. cantabricus e N. romieuxii) é menos 

conclusiva, provavelmente, porque foram amostradas populações e menos taxa. No entanto, 

também nesta clade duas cores do perianto diferentes (branco e amarelo) ocorrem em duas 

linhagens distintas. 
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Figura 29 - Filograma baseado em inferência bayesiana de matk e  trnL-F. Os ramos suportados por probabilidades bayesianas posteriores inferiores a 0,80 ou por valores de bootstrap 

menores que 50 foram colapsados. Os valores de probabilidade posterior para a análise bayesiana, os valores de bootstrap para máxima verossimilhança e para máxima parcimónia são 

separados por traços, à esquerda, meio e direita, respectivamente. Os locais de colheita do mesmo taxon foram indicados após o seu nome. Continua na figura seguinte. 
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Figura 30 - Continuação da figura anterior. Clade de Narcissus bulbocodium. Filograma geral baseado em 

inferência bayesiana de matk concatenado com trnL-F. Os ramos suportados por probabilidades posteriores 

inferiores a 0,80 (na inferência bayesiana) ou por valores de bootstrap menores que 50 foram colapsados. Os 

valores de probabilidade posterior, para a análise bayesiana, os valores de bootstrap para máxima 

verossimilhança e valores de bootstrap para máxima parcimónia são separados por traços, à esquerda, meio e 

direita, respectivamente. Nas extremidades de cada ramo, descriminam-se as plantas que apresentam os mesmos 

haplótipos em matk e trnL-F. Os locais de colheita do mesmo taxon foram indicados após o seu nome. Quando 

os mesmos haplótipos foram encontrados em populações diferentes, os locais foram separados por vírgulas. 
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Figura 31 – Localização das populações da clade de Narcissus bulbocodium (em cima) e de N. viridiflorus, e 

representação da rede de haplótipos (em baixo). Círculos negros – subclade litoral. Círculos brancos – subclade 

Central Ibérica. A linha tracejada indica a distribuição geográfica de Narcissus bulbocodium (adaptado de 

Barra 2003, e Franco & Afonso 1994). Clade litoral: 5 - N. nivalis, Serra da Falperra; 6 - N. nivalis, Serra 

Estrela encosta Leste; 7 - N. nivalis, Serra Estrela encosta Oeste; 8 - N. bulbocodium var. bulbocodium, 

Alcáçovas; 11 - N. bulbocodium var. bulbocodium, Condeixa; N. bulbocodium var. bulbocodium, Fátima; 13 - N. 

bulbocodium var. bulbocodium, Lovios; - 14 - N. bulbocodium var. bulbocodium, Puebla D. Rodrigo; 16 - N. 

bulbocodium var. bulbocodium, Sintra; 18 - N. bulbocodium var. bulbocodium, Sagres; 19 - N. bulbocodium var. 

bulbocodium, Sierra do Xistral; 22 - N. citrinus, Lago Enol; 25 - N. conspicuus, Rio Tozo; 28 - N. juressianus, 

Lovios. Clade Central Ibérica: 1 - N. quintanilhae, Mata de Lobos; 2 - N. bulbocodium subsp. validus, 

Besande; 3 - N. bulbocodium subsp. validus, Isoba; 4 - N. bulbocodium var. nivalis, Puerto de Morcuera; 6 - N. 

nivalis, Serra Estrela encosta Leste; 9 - N. bulbocodium var. bulbocodium, Arroba; 10 - N. bulbocodium var. 

bulbocodium, Fuencaliente; 15 - N. bulbocodium var. bulbocodium, Rio Ruecas; 17 - N. bulbocodium var. 

bulbocodium, Rio Cuervo; 20 - N. bulbocodium var. bulbocodium, Sierra de Sanabria; 21 - N. bulbocodium var. 

ectandrus, Uña; 23 - N. citrinus, Puerto de Panderrueda; 24 - N. conspicuus, Aldea del Cano; 26 - N. graellsii, 

Navacarros; 27 - N. graellsii, Sierra de Guadarrama; 29 - N. subnivalis, Villanueva de Alcorón. VF – N. 

viridiflorus. 
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Figura 32 - Distribuição dos três caracteres morfológicos em filogramas simplificados (com base em dados 

contantes do Anexo I) na clade de N. bulbocodium (esquerda) e nas espécies de distribuição meridional da 

secção Bulbocodii (direita). Em cada clade, ramos com os mesmos caracteres morfológicos foram colapsados. 

 

4.5. Análise da filogenia da Secção Ganymedes 

No que respeita aos marcadores cloroplásticos, foram alinhados um total de 2760 locus, 

correspondendo a trnL-F (928 pb), matk (894 pb) e ndhF (934 pb). Estes fragmentos 

apresentaram 37, 38 e 37 loci parcimoniosamente informativos, em matk, trnL-F e ndhF, 

respectivamente. No que respeita a ADNrn, foram alinhados 657 loci, e foram obtidos 125 

caracteres parcimoniosamente informativos. Em geral, a inferência bayesiana apresentou 

topologias mais resolvidas e com melhores valores de apoio, quer em ADNcp, quer em 

ADNrn. As árvores filogenéticas mostraram que a secção Ganymedes constitui uma clade 

monofilética, subdividida em duas subclades bem suportadas (Figura 33).  

No caso de ADNcp, uma destas clades incluiu todas as populações de N. triandrus subsp. 

triandrus e uma população de N. triandrus subsp. pallidulus (Serra da Estrela). A outra clade 
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inclui todas as populações de N. triandrus subsp. lusitanicus e as restantes populações de N. 

triandrus subsp. pallidulus. A presença dos dois exemplares de N. triandrus subsp. pallidulus 

oriundos da Serra da Estrela na clade de N. triandrus subsp. triandrus constituiu um resultado 

inesperado e esta população foi visitada uma segunda vez para garantir que não ocorreu 

algum engano da sua identificação. Confirmou-se que todos os exemplares observados 

apresentavam todas as características morfológicas diagnosticantes de N. triandrus subsp. 

pallidulus. Foi também sequenciado o marcador de trnL-F, num exemplar suplementar. No 

alinhamento das sequências de ADNcp, todas as populações e exemplares de Narcissus 

triandrus subsp. lusitanicus e três populações e exemplares de N. triandrus subsp. pallidulus 

compartilharam os mesmos haplótipos nos três marcadores cloroplásticos, excepto os dois 

indivíduos de N. triandrus subsp. pallidulus da serra da Estrela, como foi referido. Em N. 

triandrus subsp. triandrus, as duas plantas amostradas de  cada população, apresentaram 

também os mesmos haplótipos nos três marcadores. Foram encontradas diferenças muito 

pequenas, variando de uma a duas substituições, entre diferentes populações deste taxon . No 

que respeita à secção Ganymedes, o filograma de ADNrn é semelhante ao filograma de 

ADNcp, mas neste caso, todas as populações de N. triandrus subsp. pallidulus, sem excepção, 

e de N. triandrus subsp. lusitanicus integram a mesma clade (Figura 34). O alinhamento de 

sequências de ADNrn mostrou pequenas diferenças genéticas entre os indivíduos de N. 

triandrus subsp. pallidulus e N. triandrus subsp. lusitanicus, nomeadamente: uma substituição 

num exemplar da Serra da Estrela e um locus ambíguo, nos dois indivíduos de N. triandrus 

subsp. lusitanicus da Serra da Marofa. 
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Figura 33 - Filograma baseado em inferência bayesiana dos fragmentos cloroplásticos de matk, trnL-F e ndhF. 

As probabilidades posteriores Bayesianas, os valores de bootstrap para máxima verosimilhança e os valores de 

bootstrap para máxima verossimilhança e máxima parcimónia foram separadas por traços, à esquerda, centro e 

direita, respectivamente. As populações foram codificadas do seguinte modo: N. triandrus subsp. triandrus 1 - 

Astúrias, Espanha; N. triandrus. subsp. triandrus 2 - Monção, Portugal; N. triandrus subsp. triandrus 3 - Lovios, 

Espanha; N. triandrus subsp. triandrus 4 – Serra da Falperra, Portugal; N. triandrus subsp. lusitanicus 1 - Serra 

da Marofa, Portugal; N. triandrus  subsp. lusitanicus 2 - Trancoso, Portugal; N. triandrus L. subsp. lusitanicus 3 

- Serra da Lousã, Portugal; N. triandrus subsp. pallidulus 1 –  Trancoso, Portugal; N. triandrus subsp. pallidulus 

2 –  Serra da Estrela, Portugal; N. triandrus subsp. pallidulus 3 – Portalegre, Portugal; N. triandrus subsp. 

pallidulus 4 - Aldeaquemada, Jaén, Espanha. A seta indica dois presumíveis híbridos (que partilhavam os 

mesmos haplótipos) oriundos da Serra da Estrela. 
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Figura 34 - Filograma baseado em inferência bayesiana do ADNrn. As probabilidades posteriores bayesianas, 

valores de bootstrap para máxima verosimilhança e valores de bootstrap para máxima verossimilhança e 

máxima parcimónia foram separadas por traços, à esquerda, centro e direita, respectivamente. As populações 

foram codificadas do seguinte modo: N. triandrus subsp. triandrus 1 - Astúrias, Espanha; N. triandrus. subsp. 

triandrus 2 - Monção, Portugal; N. triandrus subsp. triandrus 3 - Lovios, Espanha; 4 –N. triandrus subsp. 

triandrus Serra da Falperra, Portugal; N. triandrus subsp. lusitanicus 1 - Serra da Marofa, Portugal; N. triandrus  

subsp. lusitanicus 2 - Trancoso, Portugal; N. triandrus L. subsp. lusitanicus 3 - Serra da Lousã, Portugal; N. 

triandrus subsp. pallidulus 1 –  Trancoso, Portugal; N. triandrus subsp. pallidulus 2 –  Serra da Estrela, Portugal; 

N. triandrus subsp. pallidulus 3 – Portalegre, Portugal; N. triandrus subsp. pallidulus 4 - Aldeaquemada, Jaén, 

Espanha. As setas indicam presumíveis híbridos oriundos da Serra da Estrela. 
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4.6. Caracteres diagnosticantes das secções Jonquillae e Juncifolii 

No quadro seguinte, apresentam-se as estatísticas descritivas para as espécies das secções 

Jonquillae e Juncifolii. A análise destes dados coloca em evidência quatro aspectos 

importantes para a determinação das características diagnosticantes neste grupo: 

  As dimensões do tubo do perianto, caracter apontado por Franco & Afonso (1994) e 

Navarro (2009) como descriminante entre N. jonquilla e N. fernandesii, são de facto 

superiores em N. jonquilla. No entanto, o desvio padrão (e portanto a variância) é 

elevado; 

  A profundidade dos lóbulos é muito superior em N. fernandesii relativamente a N. 

jonquilla; 

  A relação entre o comprimento e a largura dos segmentos do perianto é muito maior 

em N. fernandesii do que em N. jonquilla e N. willkommii, isto é: N. fernandesii tem 

os segmentos proporcionalmente mais longos e estreitos; 

  A média do comprimento do tubo de N. baeticus é muito superior ao comprimento do 

tubo de duas populações de N. assoanus (San Juan de la Pena e vale de Escalar). No 

entanto, é semelhante à média do comprimento do tubo de uma das populações de 

N. assoanus (Saint del Far, Girona, Espanha). Salienta-se que este caracter foi 

indicado por Barra & López (1982a) como sendo o principal caracter distintivo de N. 

baeticus relativamente a N. assoanus. Face a este resultado, optou-se por tratar 

separadamente as 3 populações de N. assoanus nos procedimentos estatísticos 

seguintes. 

Na Figura 38, apresentam-se os resultados da análise de componentes principais categórica 

para as 5 populações de N. fernandesii estudadas (excluindo N. fernandesii fern. var. rivas-

martinesii). No Quadro 18, apresenta-se o coeficiente de consistência interna e a variância 

explicada por cada um dos 6 primeiros eixos. A análise da Figura 35 não mostra uma 

localização distinta da nuvem de pontos na população do typus de N. fernandesii var. 

cordubensis relativamente às outras 4 populações desta espécie, inserindo-se dentro da 

variabilidade floral da espécie. Por este motivo, nas análises seguintes, integraram-se todas as 

populações de N. fernandesii num grupo único (excepto N. fernandesii var. rivas-martinezii, 

cujas análises genéticas revelaram integrar a secção Juncifolii). A análise de componentes 

principais categórica da morfologia floral de N. jonquilla, N. fernandesii e N. willkommii é 

apresentada na Figura 36. Os três primeiros eixos explicam 61 % da variância e os quatro 

eixos principais explicam 74 % (Quadro 18).  
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Quadro 17 - Estatísticas descritivas para as espécies das secções Jonquillae e Juncifolii. Alguns dos valores mais relevantes são marcados a cor. 

Espécie Estatística Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC 

Secção Jonquilla 

N. jonquilla 
Média 31,03 21,00 106,68 80,69 98,61 74,17 1,03 67,38 38,49 0,57 1,33 1,36 1,79 0,65 

Desv. Pad. 6,04 8,86 3,36 18,35 17,75 19,95 16,90 0,57 13,21 8,03 0,52 1,21 0,78 0,35 

N. fernandesii 
Média 29,20 18,43 96,62 54,84 85,76 47,10 1,72 82,80 49,69 1,62 1,80 1,87 1,69 0,86 

Desv. Pad. 2,63 12,11 9,38 17,41 8,09 0,46 16,32 8,30 0,50 0,29 0,54 0,24 0,14 0,08 

N. willkommii 
Média 24,69 14,34 80,64 60,61 74,11 57,04 1,32 74,82 45,07 0,82 1,39 1,33 1,70 0,93 

Desv. Pad. 10,38 1,58 10,71 14,38 10,98 10,33 0,55 12,06 9,46 0,61 0,32 0,24 0,33 0,13 

N. fern.var. rivas-

martinezii 

Média 15,41 15,59 65,75 48,08 58,00 37,25 1,42 65,71 37,79 0,63 1,40 1,61 1,80 1,03 

Desv. Pad. 4,26 1,51 11,45 9,15 8,47 8,84 0,50 9,23 8,09 0,58 0,27 0,33 0,43 0,21 

Secção Juncifolii 

N. baeticus 
Média 17,81 21,77 100,11 70,61 92,60 58,79 1,70 78,51 50,00 1,47 1,45 1,63 1,63 0,80 

Desv. Pad. 4,06 2,88 14,00 11,44 14,10 11,99 0,46 13,92 10,45 0,61 0,28 0,35 0,39 0,19 

N. assoanus 

(total) 

Média 18,81 19,45 101,89 61,68 92,65 55,97 1,41 79,49 50,84 1,53 1,69 1,66 1,62 0,81 

Desv. Pad. 5,81 3,53 26,42 13,98 25,12 10,71 0,50 13,96 12,11 0,61 0,39 0,33 0,37 0,18 

N. assoanus –
Saint del Far 

Média 22,14 21,77 100,11 70,61 92,60 58,79 1,70 78,51 50,00 1,47 1,45 1,63 1,63 0,80 

N. assoanus – 

S. Juan de la Pena 
Média 19,71 18,15 91,31 57,62 82,08 55,54 1,31 78,54 47,15 1,77 1,65 1,49 1,70 0,87 

N. assoanus – 

Vale de Escalar  
Média 15,09 17,03 86,62 57,62 78,54 50,54 1,15 74,69 45,62 1,08 1,52 1,60 1,69 0,87 
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Quadro 18 - Coeficiente de consistência interna e a variância explicada para os 6 primeiros eixos da análise 

de componentes principais categórica para a N. fernandesii. 

Dimensão 
Coeficiente de consistência interna 

(Alpha de Cronbach's) 

Variância explicada 

 (vectores próprios de matriz) 

1 0,836 4,555 

2 0,691 2,817 

3 0,574 2,156 

4 0,154 1,168 

5 0,101 1,104 

6 0,066 1,066 

Total 0,988 12,866 

 

 

A análise da Figura 36 mostra que na projecção dos eixos 1, 2 e 3, a separação morfológica 

entre N. jonquilla e N. fernandesii é clara. A separação de N. willkommii, embora patente na 

Figura 36, é menos marcada. Os exemplares de N. jonquilla apresentam, na sua maioria, 

valores positivos no eixo 1. Por este motivo, os exemplares de N. jonquilla ocorrem no 

sector inferior direito dos gráficos. Os exemplares de N. willkommii apresentam na sua 

maioria valores negativos no eixo 1, e negativos e positivos no eixo 2 e negativos no eixo 3. 

Por estes motivos, ocorrem no sector esquerdo dos gráficos, acima e abaixo dos zero dos 

eixos 2 e 3. Narcissus fernandesii distribui-se à esquerda nos dois gráficos, acima e abaixo 

dos eixos 2 e 3, com exemplares a alcançarem valores elevados no eixo 3. 

Para obter uma metodologia diagnosticante para as espécies da secção Jonquillae, utilizou-

se análise descriminante. Obtiveram-se três funções descriminantes de lineares de Fisher, 

cujos coeficientes de classificação e os centróides são apresentados no Quadro 20. No 

Quadro 21, apresentam-se os resultados da aplicação destas funções aos exemplares de N. 

jonquilla, N. fernandesii e N. willkommii. Análise deste quadro mostra que 94,0 % dos 

exemplares das 3 espécies foram correctamente classificados, o que releva o rigor destas 

funções. A espécie para a qual as funções descriminante foram menos rigorosas foi 

N. willkommii. Na Figura 37, apresenta-se a representação gráfica das localizações das 

amostras de N. jonquilla, N. fernandesii e N. willkommii nos eixos definidos pelas funções 

descriminantes. Também esta abordagem mostra que N. willkommii é a espécie mais difícil 

de separar dos restantes taxa.  

 



Dep. de Protecção das 

Plantas e Fitoecologia. 

Sec. de Fitoecologia 

e herbologia. 

Filogenia e filogeografia do subgénero Narcissus L. 

 

 

 João Paulo Fonseca 121 

 

 

Figura 35 - Análise de componentes principais categórica baseada nos 15 parâmetros biométricos para as 5 

populações de N. fernandesii incluindo a população do typus de N. fernandesii subsp. cordubensis. 
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Figura 36 - Análise de componentes principais categórica baseada nos 15 parâmetros biométricos de 235 

indivíduos, repartidos por 3 taxa: N. jonquilla 102 exemplares; N. fernandesii 105 exemplares, e N. 

willkommii 28 exemplares. 
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Quadro 19  - Coeficiente de consistência interna e a variância explicada por cada um dos 6 primeiros eixos 

da análise de componentes principais categórica para a secção Jonquillae. 

Dimensão 
Coeficiente de consistência interna 

(Alpha de Cronbach's) 

Variância explicada 

Total (vectores próprios de matriz) 

1 0,849 4,814 

2 0,690 2,812 

3 0,548 2,049 

4 0,380 1,549 

5 -0,031 0,972 

6 -0,182 0,855 

Total 0,989 13,051 

 

 

Quadro 20 - Coeficientes de classificação das funções descriminantes lineares de Fisher para as três 

espécies da secção Jonquillae. Razão entre o diâmetro da coroa e o comprimento do segmento do 

perianto mais longo – CorLSMAC; Razão entre o comprimento e a largura do segmento mais curto 

– SmeCL; Razão entre o comprimento e a largura do segmento mais longo – SMACL; 

Profundidade dos lóbulos da coroa – Lob; Largura do segmento do perianto mais longo – SMAL; 

Altura da coroa - CorA;  Comprimento do segmento do perianto mais curto - SemC; Comprimento 

do maior mucrão - Muc. 

Caracteres 
Coeficientes de classificação das funções   Função (centróides) 

N. jonquilla N. willkommii N. fernandesii  1 2 

CorLSMAC 103,783 120,434 100,179    

SmeCL 16,172 13,291 12,620    

SMACL 7,051 7,027 5,893    

Lob 2,305 2,584 5,588 N. jonquilla 2,308 -0,231 

SMAL 0,843 0,766 0,621    

SemL 0,740 0,564 0,415 N. fernandesii -2,222 -0,250 

CorA 0,333 0,510 0,460    

SmeC -0,032 0,017 0,070 N. willkommii -0,075 1,779 

Muc -0,697 0,996 3,083    

CorL -0,995 -1,071 -0,827    

Constante -84,046 -85,921 -75,349    
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Quadro 21 - Aplicação das funções descriminantes à amostra de N. jonquilla, N. fernandesii e N. willkommii. 

 

Espécie identificada pelas funções 

descriminantes 

Total N. jonquilla N. willkommii N. fernandesii 

Espécie 

constante da 

amostra 

Contagem 

N. jonquilla 100 1 1 102 

N. willkommii 2 19 7 28 

N. fernandesii 0 3 102 105 

Percentagem 

N. jonquilla 98,0 1,0 1,0 100,0 

N. willkommii 7,1 67,9 25,0 100,0 

N. fernandesii 0,0 2,9 97,1 100,0 

 

 

Figura 37 - Representação gráfica das localizações das amostras de N. jonquilla, N. 

fernandesii e N. willkommii nos eixos definidos pelas funções descriminantes. 

 

Na secção Juncifolii, foi possível estudar 102 flores de N. gaditanus repartidas por três 

populações, 70 flores de N. baeticus repartidas por duas populações e 37 flores de N. 

assoanus divididas por três populações. Acrescem 24 flores de N. fernandesii var. rivas-

martinezii, taxon que, como se verificou anteriormente agrupa com esta secção. Numa 

primeira abordagem, comparou-se a mediana do comprimento do tubo de N. baeticus com 

o comprimento do tubo das três populações de N. assoanus através do teste Kruskal-Wallis 
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(“Anova não paramétrica”). Os resultados deste teste mostraram que a diferença entre as 

dimensões do tubo é estatisticamente significativa (KW = 43,78 p < 0,001). No entanto, a 

aplicação da análise post-hoc mostrou que apenas as populações de N. assoanus de San 

Juan de la Pena e vale de Escalar se diferenciam de N. baeticus. A população de Saint del 

Far (Girona) não apresenta diferenças estatisticamente significativas.  

Para a secção Juncifolii foi também usada análise de componentes principais categórica e 

análise descriminante, tendo-se incluído N. fernandesii, devido à sua semelhança 

morfológica. Os resultados da análise de componentes principais são apresentados na 

Figura 38.No Quadro 22, apresenta-se o coeficiente de consistência interna e a variância 

explicitada por cada um dos 6 primeiros eixos. A análise da Figura 38 indica a existência de 

dois grupos morfológicos, um que inclui as flores de N. fernandesii, N. baeticus e N. 

assoanus e que se distribui pelo sector direito dos gráficos e outro que inclui N. gaditanus e 

se distribui pelo sector esquerdo dos gráficos. A nuvem de pontos de N. fernandesii var. 

rivas-martinezii distribui-se entre estes dois grupos. Comparada com as outras populações 

de N. assoanus, a população de Saint del Far distingue-se das restantes no eixo 1, 

apresentando valores mais elevados. A morfologia floral da secção Juncifolii e de N. 

fernandesii foi ainda avaliada por análise descriminante, tendo-se integrado separadamente 

as três populações de N. assoanus, devido à diferenciação morfolófica das populações de 

Saint del Far identificada na análise de componentes principais. Como foi referido na 

metodologia, N. gaditanus foi excluído, porque esta espécie apresenta o tubo do perianto 

curto, caracter que permite uma descrimação fácil das restantes espécies. 

Quadro 22 - Coeficiente de consistência interna e a variância explicada por cada um dos 6 primeiros eixos da 

análise de componentes principais categórica para a secção Juncifolii e N. fernandesii. 

Dimensão 
Coeficiente de consistência 

interna (Cronbach's Alpha) 

Variância explicada 

Total (vectores próprios de matriz) 

1 0,895 6,071 

2 0,611 2,325 

3 0,513 1,920 

4 0,200 1,230 

5 0,011 1,010 

6 -0,238 0,818 

Total 0,991 13,374 

 

Obtiveram-se seis funções descriminantes de lineares de Fisher, cujos coeficientes de 

classificação e os centróides encontram-se no Quadro 23 e no 0, respectivamente. A Figura 

39 permite a visualização da relação entre as amostras dos diversos taxa e as duas primeiras 

funções descriminantes. A aplicação destas funções às amostras de Juncifolii e de N. 

fernandesii permitiu a identificação correcta de 86,3 % das flores (13,7 % incorrectamente 

classificados). Destes resultados, é importante notar que a generalidade das flores cuja 
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identificação através das funções descriminantes não foi efectuada adequadamente 

envolveu N. assoanus e N. baeticus (Quadro 25). Estas duas espécies contribuíram com 8,9 

% das identificações erradas. 

 

Quadro 23 - Coeficientes estandardizados das funções descriminantes para a secção Juncifolii. 

Comprimento do pedicelo - Ped; Comprimento do tubo – Tubo; Comprimento do segmento mais 

longo – SMAC; Largura do segmento mais curto – SmeL; Razão entre o comprimento e a largura 

do segmento mais curto – SmeCL; Comprimento do maior mucrão – Muc; Diâmetro da coroa – 

CorL; Razão entre a largura da coroa e o comprimento do segmento maior - CorLSMAC. 

Caracteres 
 Coeficientes de classificação das funções   

1 2 3 4 5 

Ped 0,016 0,016 0,018 0,013 0,109 

Tubo 0,982 0,786 0,844 1,095 1,015 

SMAC 5,335 5,328 5,299 5,880 5,271 

SemL -0,006 -0,053 0,004 -0,066 -0,162 

Muc 3,745 1,253 2,047 3,218 5,201 

CorL -6,285 -6,302 -6,281 -6,785 -6,307 

SMACL 37,569 39,234 41,766 42,324 46,219 

CorLSMAC 659,530 665,556 664,913 711,790 671,480 

Constante -326,380 -323,669 -331,233 -395,253 -352,016 

 

Quadro 24 - Centróides das funções descriminantes para a secção Juncifolii e N. fernandesii. 

 Função 

Espécie 1 2 3 4 5 6 

N. baeticus  -2,514 0,720 -,379 0,223 0,032 -2,514 

N. assoanus – vale de Escalar -2,159 -0,787 -,320 -0,407 -0,558 -2,159 

 N. assoanus – S. J. de la Pena -1,940 0,136 -,309 -1,148 0,261 -1,940 

N. assoanus – S. del Far -2,611 1,810 2,487 -0,085 -0,056 -2,611 

N. fernandesii 3,360 0,100 -,001 0,014 -0,002 3,360 

N. fern. rivas-martinezii -1,820 -2,873 ,415 0,174 0,098 -1,820 
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Figura 38 - Análise de componentes principais categórica baseada nos 15 parâmetros biométricos de 235 

indivíduos, repartidos por seis grupos e populações: N. baeticus, N. assoanus – vale de Escalar, N. assoanus 

– S. Juan de la Pena, N. assoanus – S. del Far, N. fernandesii e N. fern. rivas-martinezii. 
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Quadro 25 - Resultados da aplicação das funções descriminantes à amostra de Juncifolii e N. fernandesii. 

Amostra 

Espécie identificada pelas funções descriminantes 
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Total 

 

Contagem 

  N. baeticus  65 2 2 1 0 0 70 

  N. assoanus – vale de Escalar 7 6 0 0 0 0 13 

   N. assoanus – S. J. de la Pena 5 1 6 0 0 1 13 

  N. assoanus – S. del Far 3 0 1 6 0 0 10 

  N. fernandesii 0 0 2 0 105 1 102 

  N. fern. rivas-martinezii 2 2 0 0 0 20 24 

Percentagem 

  N. baeticus  92,9 2,9 2,9 1,4 0,0 0,0 100,0 

  N. assoanus – vale de Escalar 53,8 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

   N. assoanus – S. J. de la Pena 38,5 7,7 46,2 0,0 0,0 7,7 100,0 

  N. assoanus – S. del Far 30,0 0,0 10,0 60,0 0,0 0,0 100,0 

  N. fernandesii 0,0 0,0 1,9 0,0 96,6 0,9 100,0 

  N. fern. rivas-martinezii 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 83,3 100,0 
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Figura 39- Representação gráfica das localizações das amostras da secção Juncifolii e de 

N. fernandesii nos eixos definidos pelas duas primeiras funções discriminantes. 

 

Na Figura 40, apresentam-se os resultados da quantificação do número de flores por escapo 

em N. fernandesii, N. assoanus e N. baeticus. Verifica-se que N. fernandesii apresenta 

valores médios e medianos muito superiores. A aplicação de um teste de Kruskal-Wallis a 

estes dados mostra que o número de flores é estatisticamente diferente (H =101,97; N= 229; 

p < 0,001). A aplicação da análise post-hoc mostrou que apenas N. fernandesii se distingue 

com significância estatística de N. assoanus e N. baeticus. 

 
 

N. de flores 

por escapo 
N. fernandesii N. assoanus N. baeticus 

1 9 42 63 

2 29 8 21 

3 21 0 10 

4 21 
 

1 

5 3 
  

6 1 
  

Total 84 50 95 

 

 

Estatísticas do número de flores por escapo 

Média 3,50 1,16 1,46 

Mediana 3,00 1,00 1,00 

    

 

 

Figura 40 - Número de flores por escapo em N. fernandesii, N. assoanus e N. baeticus. Valor 

total e gráfico da percentagem em cada espécie. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Análise geral da filogenia do subgénero Narcissus 

Os resultados deste estudo indicam que relativamente aos taxa estudados de outros géneros 

de amarilidáceas, designadamente: Leucojum automnale, Leucojum aestivum, Pancratium 

maritimum e Sternbergia lutea, o género Narcissus é monofilético. Este facto é atestado 

pelas três técnicas utilizadas (máxima parcimónia, inferência bayesiana e máxima 

verossimilhança), e por ADNcp e ADNrn. No que respeita ao subgénero Narcissus, a 

primeira conclusão resultante da análise filogenética consiste no reconhecimento de que a 

secção Apodanthi foi o primeiro grupo a separar-se das restantes linhagens deste subgénero. 

Este resultado foi obtido com todos os marcadores utilizados.  

O agrupamento das restantes secções do subgénero Narcissus numa clade irmã da secção 

Apodanthi encontra-se bem suportado em todos os marcadores. O único valor de suporte 

que constitui excepção a esta regra é o valor obtido na análise bayesiana com ADNcp 

(probabilidade posterior = 0,65), o qual é muito inferior aos valores de bootstrap para 

máxima verossimilhança ou máxima ou parcimónia (95 e 95, respectivamente). 

Usualmente, os valores de probabilidade bayesiana são muito superiores aos valores de 

bootstrap. No entanto, a análise bayesiana é muito sensível aos outgroups (Nei & Kumar 

2000) utilizados e este resultado pode reflectir esta característica. Na verdade, a repetição 

desta análise sem incluir um ou vários dos outgroups, embora sem alterar o número de 

sequências de Narcissus, permitiu obter valores de probabilidade posterior muito menores 

entre 0,30 e 0,45. Um segundo aspecto relevante consiste na presença de várias 

incongruências entre as filogenias estimadas pelos três tipos de marcadores (ADNcp, 

ADNrn e helicase) e também com a sistemática. Salientam-se os seguintes aspectos: 

 No filograma de ADNcp, a secção Narcissus (representada por N. poeticus) agrupa 

em politomia com as secções Pseudonarcissi e Ganymedes, enquanto no filograma 

de ADNrn agrupa em posição basal relativamente a todas as secções exceptuando-se 

a secção Apodanthi e uma das famílias de haplótipos da secção Bulbocodii; 

   A secção Juncifolii ocorre em posições distintas nos filogramas de ADNcp, ADNrn 

e helicase. No filograma de ADNcp, ocorre como clade irmã clade da secção 

Nevadensis. No filograma de ADNrn, ocorre em politomia com outras secções. No 

filograma de helicase mostra uma incongruência importante que consiste no facto de 

agrupar em conjunto com a secção Jonquilla ao contrário do que acontece nos 

outros dois marcadores; 
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 A filogenia obtida com dead/box ARN helicase mostra menos situações de 

incongruência com os outros marcadores, eventualmente porque consiste numa 

árvore menos resolvida.  

Não foram obtidos dados que possam demonstrar inequivocamente a razão destas 

incongruências. No entanto, é interessante notar que Meerow et al. (2006), estudando a 

filogenia da clade eurasiática de Amaryllidaceae, usando ADNcp e ADNrn, encontraram 

também incongruências significativas para três géneros de distribuição mediterrânica: 

Lapiedra, Hannonia e Vagaria. Estes autores salientam que não existem dados que 

indiquem uma hibridação antiga e sugerem a fixação aleatória de polimorfismos ancestrais 

(lineage sorting) como uma explicação possível. 

No caso particular de genes nucleares de baixo número de cópias ou de cópia única, como é 

o caso da helicase, deve avaliar-se se as incongruências não decorrem da utilização não 

intencional de genes parálogos (Sang 2002). Para além dos critérios expostos no capítulo 

3.3.3.2, salienta-se que, no caso da utilização de genes parálogos, as filogenias obtidas com 

genes parálogos traduzem-se usualmente num filograma que agrupa as sequências das 

mesmas espécies em duas ou mais clades de topologia semelhante (ver o exemplo da Figura 

41). Como se pode verificar na Figura 19 e na Figura 20, este padrão não se verifica no 

filograma da helicase.  

 

Figura 41 - Exemplo de um filograma construído com dois genes parálogos. Extracto do filograma 

apresentado por Pfeil (2004) apresentado dois parálogos de ARN polimerase II (rpb2). Verifica-se que 

as mesmas espécies formam duas clades distintas (1 e 2), correspondentes aos dois parálogos. 

De facto, a verificar-se a amplificação de genes parálogos, o filograma deveria mostrar uma 

segunda clade, que agrupasse outras sequências da secção Apodanthi e com as restantes 

secções, ou deveria incluir clades divergentes das mesmas espécies ou secções. Esta 
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situação só ocorre em N. fernandesii e é interpretada na alínea 5.2.1, como indicação de um 

evento de hibridação, não como sendo a presença de parálogos. Outro aspecto importante 

consiste no facto de, nas secções Jonquillae, Bulbocodii e Tapeinanthus, terem sido 

encontradas várias espécies e/ou indivíduos que conservaram polimorfismos em ADNrn. 

 

5.2. Secção Jonquillae 

5.2.1. Filogenia 

Os resultados obtidos com ADNcp permitiram definir duas linhagens principais na secção 

Jonquillae: uma que agrupa N. jonquilla, N. willkommii e N. fernandesii (agrupando com a 

secção Dubii) e outra que contém apenas N. viridiflorus (agrupando com N. bulbocodium, 

da secção Bulbocodii). Os filogramas de ADNcp e de dead/box ARN helicase não 

permitem distinguir N. jonquilla, N. willkommii e N. fernandesii. Estes resultados indicam 

que a separação destas três espécies é recente. O filograma de ADNrn também não permite 

distinguir N. jonquilla de N. willkommii. Um outro aspecto relevante consiste no facto de N. 

fernandesii var. rivas-martinezii agrupar dentro da secção Juncifolii, quer em ADNcp, quer 

em ADNrn. Este resultado que concorda com a integração deste taxa na secção Juncifolii, 

tal como foi proposto por Barra (2002), autor que sinonimiza N. fernandesii var. rivas-

martinezii com N. assoanus Dufour var. parviflorus. Uma das populações estudadas de N. 

fernandesii é a população do typus de N. cordubensis Fern. Casas (Fernández Casas 

1982a): a população de Benameji (Córdova, Espanha). Posteriormente, Fernández Casas 

(1985) reclassificou este taxon como uma variedade de N. fernandesii: N. fernandesii G. 

Pedro var. cordubensis (Fernández Casas) Fernández Casas. Os dados moleculares não 

permitiram distinguir esta população do typus de N. fernandesii var. cordubensisde 

qualquer outra população de N. fernandesii, confirmando que não merece um estatuto 

específico.  

Zonneveld (2008) reclassifica esta forma como uma subespécie de N. jonquilla (N. 

jonquilla subsp. cordubensis (Fern. Casas) Zonn.). No entanto, em ADNrn N. fernandesii 

var. cordubensis não se distingue de N. fernandesii, mas distingue-se de N. jonquilla, 

porque partilha uma da famílias de haplótipos como N. jonquilla, mas partilha ambas as 

famílias com N. fernandesii. Blanchard (1990) sugere que a N. fernandesii var. cordubensis 

presenta alguma diferenciação morfológica das formas características de N. fernandesii. No 

entanto, não aprofunda este aspecto. Do mesmo modo, Fernández Casas não indica 

qualquer dado morfológico que permita distinguir este taxon das outras formas da mesma 

espécie, nem no artigo em que descreve N. cordubensis (1982a) e nem no artigo onde o 

reclassifica como N. fernandesii var. cordubensis (1985). Os dados morfológicos de que 

dispomos (ver capítulo 4.6), incluindo a análise de componentes principais da morfologia 
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floral e as observações de campo, não permitiram identificar qualquer característica 

morfológica que distinga as formas classificadas sob “cordubensis” das outras populações 

de N. fernandesii. Salienta-se que pôde ser verificado que esta espécie apresenta uma ampla 

variabilidade morfológica. 

Face a estes dados, defende-se: 

  Com base nos dados de ADNrn, este taxon não deve ser classificado em 

N. jonquilla, como é proposto por Zonneveld (2008), mas sim em N. fernandesii; 

  Não deve ser separado num taxon infra-específico próprio, porque, até à data, não 

existem dados morfológicos nem genéticos que suportem essa distinção. 

Os resultados obtidos com ADNrn em N. jonquilla, N. willkommii e N. fernandesii são 

particularmente interessantes porque, em ambas as espécies, foi possível isolar duas 

famílias distintas de haplótipos. As sequências destas famílias de haplótipos são muito 

divergentes, mas dentro de cada família as sequências são semelhantes. Estes resultados 

foram obtidos em todos os espécimes das 5 populações estudadas de N. fernandesii, das 5 

populações estudadas de N. jonquilla, e também na única população de N. willkommii. É 

importante salientar que as populações amostradas cobrem fracção significativa das áreas 

de distribuição geográfica de N. fernandesii e de N. jonquilla (Figura 2). Relativamente a N. 

willkommii, esta espécie parece estar restrita ao Algarve, sendo apenas conhecidas duas 

populações muito próximas (Fernández Casas 1997, Santa-Eulàlia et al. 2009), embora 

existam referências duvidosas para o Sul de Espanha (Moreno Saiz & Sainz Ollero 1992). 

Estes resultados indicam que a presença de duas famílias de haplótipos na mesma planta é 

um padrão que não se restringe a uma população isolada, mas abrange parte significativa 

das áreas geográficas de N. fernandesii e N. jonquilla, e presumivelmente, N. willkommii.  

A persistência de famílias distintas de haplótipos de ADNrn num mesmo indivíduo e nas 

mesmas populações foi já reportada em várias espécies, quer em plantas quer em animais, e 

tem sido interpretada como uma evidência de hibridação, sobretudo quando é possível 

identificar sequências semelhantes nas espécies presumivelmente parentais (Sang et 

al.1995, Waters & Schaal 1996, Campbell et al.1997). No caso de N. fernandesii, uma 

destas famílias de haplótipos insere-se na clade da secção Juncifolii enquanto a outra 

agrupa com um das famílias de haplótipos de N. jonquilla (ver Figura 17). Cada uma destas 

duas famílias de haplótipos de ADNrn encontrados em N. fernandesii é muito semelhantes 

aos encontrados em N. jonquilla e na secção Juncifolii. Os haplótipos de uma das famílias 

de haplótipos de N. fernandesii só se distinguem de algumas sequências de N. jonquilla por 

uma única substituição em ITS1. A outra das famílias de haplótipos de N. fernandesii é 

coincidente com alguns haplótipos encontrados em Juncifolii (ver Figura 17 e Figura 18). 
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Para além de um evento de hibridação, tem sido sugeridas outras explicações para a 

manutenção de polimorfismos em ADNrn, designadamente: a ausência de recombinação 

sexual (por exemplo devido a agamospermia) e a presença de loci de ADNrn localizados 

em cromossomas não homólogos (Campbell et al, 1997, Sang et al.1995, Waters & Schaal, 

1996). No entanto, N. fernandesii apresenta reprodução sexuada, como o prova a existência 

de várias notoespécies em que N. fernandesii é uma das espécies parentais (Blanchard 

1990, Fernández Casas 1996). Em N. fernandesii, a hipótese da presença destas duas 

famílias de haplótipos resultar de não terem sofrido homogeneização através de evolução 

concertada não é suportada pelos dados disponíveis. Nesse caso, o ADN ribossómico 

continuaria a evoluir, embora em dois grupos separados, e se assim fosse não apresentaria o 

grau de semelhança que se verificou com os haplótipos de N. jonquilla e da secção 

Juncifolii. Pode concluir-se que estes resultados indicam que N. fernandesii é uma espécie 

de origem híbrida, tendo como espécies parentais uma espécie da secção Juncifolii e N. 

jonquilla ou um seu ancestral. No filograma de dead/box ARN helicase, diferentes 

populações de N. fernandesii agrupam em duas clades diferentes. Uma população agrupa 

com os outros representantes da secção Jonquillae, com N. assoanus e N. baeticus (secção 

Juncifolii). As outras quatro populações de N. fernandesii agrupam com N. gaditanus. Este 

resultado permite supor que, dentro da secção Juncifolii, N. gaditanus poderá ser a espécie 

parental de N. fernandesii e que, na sua origem, N. fernandesii apresentou um polimorfismo 

neste gene de dead/box ARN helicase, apresentando um haplótipo oriundo da secção 

Jonquillae e outro oriundo de N. gaditanus. Algumas populações terão fixado um alelo e 

outras populações terão fixado outro.  

Esta questão só poderia ser definitivamente resolvida com o esclarecimento da origem de 

uma sequência de dead/box ARN helicase tão divergente relativamente às outras espécies 

da sua secção Juncifolii em N. gaditanus (ver capítulo 5.3). Esta questão poderá ser 

resolvida com outros marcadores nucleares que confirmem que este resultado em N. 

gaditanus resulta de lineage sorting. Seria ainda importante obter uma amostragem mais 

extensa da secção Juncifolii, particularmente de N. assoanus nas áreas de contacto com 

N. fernandesii, para esclarecer se algumas populações desta espécie não apresentam 

haplótipos semelhantes a N. gaditanus. 

Ainda de acordo com esta hipótese, N. fernandesii terá fixado o genoma cloroplástico da 

secção Jonquillae. Por outro lado, considerando a semelhança entre os haplótipos de 

N. fernandesii e os haplótipos das presumíveis espécies parentais, em ADNcp, ADNrn e na 

helicase, julga-se que este presumível evento de hibridação seja recente.   

A hipótese de origem híbrida de N. fernandesii é também consistente com os valores de 

ADN nuclear obtidos por Zonneveld (2008) para os indivíduos tetraplóides de 

N. fernandesii (2C = 51,2 pg, em média, variando de 50,8 a 52,1 pg). De facto, o valor de 

50,8 a 52,1 pg (picogramas) ajusta-se à soma dos valores do conteúdo de ADN nuclear de 

http://www.citeulike.org/user/georgeoide/author/Fern%c3%a1ndez+Casas:FJ
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N. gaditanus (2C = 19,3 pg, em média) ou de N. assoanus (2C = 18,8 pg, em média), com 

N. jonquilla (2C = 32,9 pg, em média).  

Porém, os valores de conteúdo de ADN nuclear indicados por Zonneveld (2008) e Santa-

Eulàlia et al. (2010) para plantas diplóides rondam os 33 pg. Acresce, que Santa-Eulàlia et 

al. (2010) estimaram um o valor de conteúdo de ADN nuclear num indivíduo tetraplóide de 

69,08 pg, o que é compatível com a duplicação de um genoma diplóide de 34,54 pg, isto é 

aproximadamente o mesmo valor obtido por Zonneveld para diplóides. Deste modo, os 

valores obtidos em plantas diplóides e nesse tetraplóide são incompatíveis com uma origem 

directa a partir da hibridação das secções Jonquillae e Juncifolii, porque, neste caso, o 

conteúdo de ADN nuclear de um núcleo diplóide deveria rondar os 26 pg.  

Zonneveld (2008) separou os tetraplóides de N. fernandesii com 51,2 pg numa nova 

espécie: N. blanchardii, argumentando que o seu conteúdo de ADN não é múltiplo do 

conteúdo de ADN nuclear das formas diplóides por ele estudadas (diplóides de N. 

fernandesii), mas ligeiramente menor.  

Note-se ainda que Zonneveld recebeu duas plantas classificadas como N. fernandesii com 

41,6 e 43,2 pg. Mas após a medição do conteúdo de ADN nuclear, com base nesses dados, 

reclassificou-as como triplóides originados a partir de N. fernandesii e N. gaditanus 

(N. fernandesii 2 x N. gaditanus). 

Uma explicação que compatibilizaria os nossos dados com estes valores de conteúdo de 

ADN nuclear seria aceitar que dentro do taxon descrito como N. fernandesii haveria duas 

espécies, tal como proposto por Zonneveld (2008):  

  N. fernandesii (classificado por Zonneveld como N. jonquilla subsp. fernandesii) 

com cerca de 33 pg (núcleos diplóides) ou 66 pg (núcleos tetraplóides) oriundo de 

duplicação cromossómica de formas com 33 pg, originado exclusivamente a partir 

da secção Jonquillae; 

  N. blanchardii com 51 pg (também tetraplóide), que poderia ser um alotetraplóide 

entre as secções Jonquillae e Juncifolii. De acordo com esta hipótese, as 5 

populações estudadas por nós (10 especimens) seriam exclusivamente desta espécie. 

Tratar-se-ia de duas espécies crípticas, sem diferenciação morfológica aparente.  

No entanto, esta hipótese parece-nos improvável, por 3 motivos: 

1) No âmbito deste estudo, foram estudadas 5 populações, dois exemplares em cada 

população. Assim, a presença de duas famílias de haplótipos de ADNrn foi 

verificada em 10 plantas.  
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Não se pode recusar liminarmente a hipótese de, por casualidade, estas 10 plantas 

pertencerem à segunda linhagem, classificada por Zonneveld (2008) como N. 

blanchardii. No entanto, os diplóides de N. fernandesii são mais comuns que os 

poliplóides. A bibliografia apresenta estimativas de ploidia para 23 exemplares, 

incluindo: 14 exemplares diplóides, 6 tetraplóides, 1 pentaplóide e 2 hexaplóides.  

2) Destas 23 plantas, 13 apresentaram um conteúdo de ADN nuclear de 33 pg ou 

múltiplo deste valor e apenas 3 apresentaram um conteúdo de ADN nuclear 

compatível com a soma dos conteúdos de ADN nuclear das secções Jonquillae e 

Juncifolii (aproximadamente 52 pg, como referido) (Barra & López González 

1984, Montserrat & Santa-Eulàlia 1991, Zonneveld 2008, Santa-Eulàlia et al. 

2009, Santa-Eulàlia et al. 2010). Os exemplares com um conteúdo de ADN 

nuclear compatível com N. blanchardii são, aparentemente, muito mais raros do 

que os exemplares um conteúdo de ADN nuclear compatível com N. fernandesii;  

3) Uma das populações diplóides estudadas por Zonneveld (Virgen de La Cabeza), 

cujo conteúdo de ADN nuclear rondava os 33 pg, foi também amostrada por nós 

e o ADNrn foi sequenciado, tendo-se verificado a presença das duas famílias de 

haplótipos; 

4) Fernandes (1966) indica como caracter distintivo, conspícuo, entre diplóides e 

tetraplóides de N. fernandesii, a maior dimensão dos tetraplóides. Três das 

populações integradas neste estudo são constituídas apenas por exemplares de 

pequenas dimensões (Virgen de La Cabeza, Aldeaquemada e Bencatel). Para 

duas delas (Virgen de la Cabeza e Aldeaquemada) estão disponíveis contagens 

cromossómicas indicando que os exemplares estudados eram diplóides 

(Zonneveld 2008, Santa-Eulàlia et al. 2009, respectivamente). 

Assim, parece pouco provável que os 10 exemplares cujo ADNrn foi sequenciado 

correspondessem todos à linhagem tetraplóide de 52 pg, isto é a N. blanchardii.  

Uma hipótese alternativa consiste em considerar que também a linhagem com uma 

quantidade de ADN nuclear de 33 pg, nos núcleos diplóides, apresenta os marcadores de 

ADNrn compatíveis com uma origem híbrida. Esta alternativa seria mais provável caso os 

núcleos tetraplóides com 52 pg fossem a condição ancestral e os núcleos diplóides com 33 

pg e os tetraplóides com 66 pg fossem a condição derivada. Isto implicaria que o evento de 

hibridação teria formado um alotetraplóide e que, após a hibridação, os núcleos com 52 pg 

aumentassem a quantidade de ADN até ao dobro do valor do ancestral da secção Jonquillae 

(33 pg) atingindo aproximadamente 66 pg, o que representaria um aumento de cerca de 

27 %. 
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Os mecanismos de alteração da quantidade de ADN nuclear são ainda mal conhecidos, 

assim como a evolução da quantidade de ADN nuclear após um evento de hibridação, 

particularmente na presença de valores distintos das espécies parentais. Neste contexto, não 

pode excluir-se a hipótese de N. fernandesii ser uma entidade única, de origem híbrida, 

cujas formas diplóides e algumas formas tetraplóides apresentam quantitativos de ADN 

nuclear distintos do somatório das espécies parentais. Por último, saliente-se que os 

resultados obtidos por todos os marcadores contradizem a proposta de Aedo (in press), 

segundo a qual N. fernandesii seria um sinónimo de N. assoanus. 

Os resultados obtidos relativos ao ADN nuclear de N. jonquilla e de N. willkommii são 

menos esclarecedores. Estas duas espécies apresentam também duas famílias de haplótipos 

estas duas famílias de haplótipos agrupam numa clade única, ainda que com baixo suporte. 

Uma hipótese plausível para explicar este padrão consiste em considerar que as populações 

estudadas de N. jonquilla resultam da hibridação de duas linhagens (eventualmente 

espécies) distintas. No entanto, ao contrário do que aconteceu com N. fernandesii, não foi 

possível encontrar outra espécie ou exemplar de Narcissus que apresentasse um haplótipo 

semelhante a qualquer das famílias de haplótipos encontrados em N. jonquilla, excepto N. 

fernandesii, como foi referido.  

Muir et al. (2001) obtendo resultados semelhantes aos encontrados em N. jonquilla, em 

Quercus petraea (Matt.) Liebl. e Quercus robur L., sem ter conseguido identificar as 

espécies parentais, interpretaram-nos como sendo o resultado de um evento de hibridação 

antigo. No entanto, defende-se que na ausência de haplótipos semelhantes noutras espécies 

de Narcissus, não é possível esclarecer se esta polimorfia de ADNrn resulta de um evento 

de hibridação ou da evolução separada de duas famílias de haplótipos.  

Na bibliografia científica, existe indicação que os processos de homogeneização podem ser 

rápidos, gerando uma diminuição significativa da frequência de uma das famílias de 

haplótipos em apenas duas gerações (Aguilar et al.1999). Se os processos de evolução 

consertada continuassem a actuar com a velocidade semelhante, deixaria de ser possível 

identificar polimorfismos em ADNrn após algumas gerações. Em N. fernandesii, em N. 

jonquilla, e em N. bulbocodium (ver capítulo 5.6), as duas famílias de haplótipos foram 

encontradas em plantas oriundas de áreas geográficas muito distantes e, por isso, estas 

famílias de haplótipos tiveram de persistir nas mesmas linhagens durante muitas gerações. 

Deve concluir-se que nos casos encontrados em Narcissus a velocidade de homogeneização 

de ADNrn não seguiu o padrão indicado por Aguilar et al. (1999). 

Os dados obtidos não permitem uma análise filogeográfica desta secção. 
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5.2.2. Caracteres diagnosticantes das secções Jonquillae e Juncifolii 

A análise de componentes principais categórica indica que existe diferenciação morfológica 

entre N. willkommii, N. fernandesii e N. jonquilla, patente no agrupamento das amostras 

destas espécies em áreas distintas das projecções dos pontos amostrais segundo os eixos 1, 

2 e 3 (Figura 36). A aplicação de análise descriminante permitiu obter funções que 

descriminam estes três taxa da secção Jonquillae. A aplicação destas funções aos dados 

amostrais mostrou uma excelente capacidade de discriminação. De entre os três taxa, 

aquele que acumulou um maior número de erros de identificação foi N. willkommii. Este 

facto parece resultar duma morfologia menos distinta de N. willkommii. De um modo geral, 

de acordo com os resultados da análise descriminante, os parâmetros morfológicos que 

melhor descriminam as três espécies são (ver Quadro 20): 

  Razão entre o diâmetro da coroa e o comprimento do segmento do perianto mais 

longo, caracter que tinha já sido salientado por outros autores, embora com outras 

formulações;  

  Razão entre o comprimento e a largura do segmento mais curto;  

  Razão entre o comprimento e a largura do segmento mais longo;  

  Profundidade dos lóbulos da coroa. 

A diferença entre o comprimento do tubo do perianto entre N. jonquilla e N. fernandesii 

não surgiu como um caracter relevante, eventualmente devido sua à grande variabilidade, 

ao contrário do que é indicado por Franco & Afonso (1994) e Navarro (2009).  

No que respeita à secção Juncifolii, salienta-se que a análise de componentes principais 

categórica não mostra uma diferenciação morfológica clara entre N. fernandesii e N. 

assoanus e N. baeticus, indicando que a morfologia das flores não é um bom parâmetro 

para distinguir as duas espécies.  

No entanto, o número de flores por escapo é estatisticamente distinta em N. fernandesii 

relativamente a N. baeticus ou N. assoanus. O número médio de flores por escapo em N. 

fernandesii é 3,50, enquando em N. assoanus é de 1,16 e em N. baeticus 1,46. Estes dados 

indicam que o número de flores por escapo pode ser utilizado como identificador de N. 

fernandesii relativamente a N. baeticus e N. assoanus. Este caracter não permite distinguir 

uma planta isolada. No entanto, mesmo numa pequena população de N. fernandesii é 

possível avaliar várias plantas e é expectável que a maior parte dos escapos contenha duas 

ou mais flores, enquanto nas populações de N. baeticus e N. assoanus pelo menos metade 

dos escapos terão uma única flor.  
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A diferenciação morfológica entre N. fernandesii var. rivas-martinezii e N. assoanus ou N. 

baeticus é também clara, o que pode ser constatado na análise de componentes principais. 

A diferenciação entre N. baeticus e N. assoanus não foi evidente, nem na análise de 

componentes principais nem na análise discriminante. Em particular, chama-se a atenção 

para o facto do caracter morfológico que esteve na base da sua classificação, o maior 

comprimento do tubo do perianto (Barra & López González 1982a), ter apresentado 

diferenças estatisticamente significativas de duas populações de N. assoanus, mas não da 

população de Saint del Far (Girona). Esta população ocorria em subcoberto de uma área 

florestal e poderá colocar-se a hipótese dos elevados níveis de ensombramento terem 

determinado uma morfologia distinta. Estudos posteriores serão necessários para avaliar 

quais os caracteres morfológicos que permitem distinguir de N. baeticus de N. assoanus. 

 

5.2.3. Taxonomia  

As considerações anteriores apresentam as seguintes consequências taxonómicas: 

  Os dados obtidos indicam que N. fernandesii é uma espécie válida, contrariando a 

proposta de Zonneveld (2008) segundo a qual deveria ser considerada com uma 

subespécie de N. jonquilla. Tendo ou não origem híbrida, N. fernandesii distingue-

se de N. jonquilla pelos dois marcadores nucleares utilizados. A hipótese 

alternativa consiste em considerar que na análise molecular só foram estudados 

exemplares de N. blanchardii, hipótese que, como foi referido, se julga improvável; 

  Não foi possível distinguir N. willkommii de N. jonquilla, nem através de ADNcp, 

nem através dos marcadores nucleares. Este resultado concorda com a proposta de 

Zonneveld (2008), baseada na avaliação do conteúdo do ADN nuclear que consiste 

na atribuição de estatuto subespecífico a N. willkommii, dentro de N. jonquilla. No 

entanto, este autor incorre num lapso nomenclatural ao propor a designação de N. 

jonquilla subsp. willkommii (A. Fern.) Zonn. A classificação de N. willkommii 

como subespécie de N. jonquilla tinha já sido proposta por Baker (1888), sob a 

designação de Narcissus jonquilla subsp. jonquilloides, nome que tem prioridade. 

Assim, ponderando as propostas taxonómicas constantes dos trabalhos anteriores e os dados 

obtidos neste trabalho, o esquema taxonómico e sistemático que actualmente melhor se 

ajusta à informação disponível é:  

Secção Jonquillae: 

N. jonquilla L. 

                         subsp. jonquilla  
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                         subsp. jonquilloides Baker 

N. fernandesii G. Pedro 

 var. fernandesii 

var. major A. Fernandes 

N. viridiflorus Schousboë. 

 

5.3. Secção Juncifolii 

5.3.1. Filogenia  

Os dados relativos à filogenia da secção Juncifolii são de interpretação complexa. No 

filograma cloroplástico, a secção Juncifolii agrupa como clade irmã da secção Nevadensis. 

Estas duas clades agrupam com N. cavanillesii (secção Tapeinanthus). No entanto, o 

agrupamento destas três secções numa clade única, bem suportada, contrasta fortemente 

com a divergência morfológica. De facto, os representantes da secção Nevadensis 

apresentam uma morfologia muito semelhante à generalidade dos taxa da secção 

Pseudonarcissi e a secção Juncifolii apresenta uma morfologia muito semelhante à secção 

Jonquilla. Narcissus cavanillesii (secção Tapeinanthus) é morfologicamente muito distinto 

dos outros Narcissus, porque não apresenta coroa e porque as suas dimensões são muito 

reduzidas (ver Figura 1).  

Também o conteúdo em ADN nuclear é marcadamente distinto nas secções Nevadensis 

Juncifolii e Tapeinanthus. Narcissus cavanillesii apresenta uma média de 33,3 pg por 

genoma tetraplóide, isto é, aproximadamente 17 pg por genoma diplóide. A secção 

Pseudonarcissi apresenta cerca de 23,8 pg por genoma diplóide e a secção Juncifolii 

18,8 pg. A secção Nevadensis apresenta cerca de 30,0 pg por genoma haplóide (Zonneveld 

2008). 

A inserção da secção Juncifolii nos filogramas de ADNrn, da helicase e de ADNcp é 

incongruente. No filograma de ADNrn ocorre em politomia com outras secções. No 

filograma da helicase N. assoanus, N. baeticus e N. fernandesii var. rivas-martinezii (que 

integra de facto a secção Juncifolii, ver capítulo 5.2.1, terceiro parágrafo) agrupam com a 

secção Jonquillae, enquanto N. gaditanus agrupa com quatro populações de N. fernandesii. 

Uma conclusão que resulta da análise dos filogramas dos três marcadores é que 

N. fernandesii var. rivas-martinezii integra a secção Juncifolii (tal como N. assoanus). 

A relação filogenética de N. fernandesii var. rivas-martinezii com N. fernandesii é muito 

distante nos marcadores cloroplásticos e em ADNrn. A integração de N. fernandesii var. 
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rivas-martinezii na secção Juncifolii tinha já sido proposta por Barra (2002), como foi 

referido. 

Estes dados não permitem propor uma hipótese segura para a origem filogenética da secção 

Juncifolii, mas permitem salientar alguns aspectos relevantes para esclarecer esta questão: 

   O agrupamento da secção Juncifolii com espécies da secção Jonquillae constante do 

filograma da helicase concorda com a semelhança morfológica entre estas duas 

secções (ver Figura 1), sendo também consistente com a classificação da secção 

Juncifolii como uma subsecção da secção Jonquillae, conforme foi proposto por 

Fernandes (1975). De facto, a morfologia entre as duas secções é tão semelhante 

que as populações descritas por Fernández Casas como N. fernandesii var. rivas-

martinezii foram classificadas por Barra (2002) sob N. assoanus (Secção Juncifolii). 

Também Aedo (in press), avaliando principalmente a morfologia, sinonimiza N. 

fernandesii com N. assoanus. Deste modo, a elevada semelhança morfológica e a 

helicase indicam que a secção Jonquillae, ou um seu ancestral próximo, contribuiu 

para o genoma da secção Juncifolii; 

  Em ADNcp, a secção Juncifolii apresenta-se como taxon irmão da secção 

Nevadensis. A secção Nevadensis ocupa uma área geográfica restrita localizada no 

Leste da Andaluzia, constituída pela serra Nevada e pela região de Cazorla, 

atingindo a Norte a Serra de Alcaraz. Esta secção é simpátrica com algumas 

espécies da secção Juncifolii (ver capítulo 5.3.2), designadamente de N. baeticus e 

de N. gaditanus; 

  Tal como é descrito no capítulo seguinte, a análise filogeográfica mostrou que os 

haplótipos de ADNcp mais antigos encontrados na secção Juncifolii ocorrem em N. 

baeticus uma espécie amplamente simpátrica com N. bujei. Narcissus bujei foi 

integrado por Zonneveld na secção Nevadensis e uma das populações desta espécie 

agrupa da secção Nevadensis na helicase. 

Estas considerações são consistentes com uma hipótese de origem híbrida, admitindo-se 

que as secções parentais sejam Jonquillae e Nevadensis. Os conteúdos de ADN nuclear 

destas duas secções são próximos e rondam os 33 pg, para a secção Jonquillae e 30 a 38 pg 

para a secção Nevadensis, para um genoma diplóide. O conteúdo de ADN nuclear da 

secção Juncifolii ronda os 18 pg. Neste caso, uma hipotética hibridação terá sido seguida 

por uma perda importante de ADN nuclear. Na filogenia obtida com dead/box ARN 

helicase mostra uma incongruência importante, porque N. gaditanus ocorre numa clade 

distinta das restantes espécies da secção. Agrupa com algumas populações de N. 

fernandesii, fora da clade das secções Jonquillae e Juncifolii (Figura 19).  
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A divergência entre os haplótipos de N. gaditanus e os haplótipos das secções Jonquillae e 

das outras espécies de Juncifolii é muito elevada, duma magnitude muito superior àquela 

que é encontrada entre os restantes representantes da clade de Jonquillae e Juncifolii. Por 

este motivo, esta divergência não pode ser interpretada como reflectindo uma divergência 

antiga de N. gaditanus relativamente às outras espécies da secção Juncifolii. Acresce que 

esta hipótese seria contraditória com a elevada proximidade de N. gaditanus com N. 

assoanus, N. baeticus e N. fernandesii var. rivas-martinezii encontrada nos marcadores 

cloroplásticos e em ADNrn. A hipótese dos haplótipos de N. gaditanus terem resultado de 

um evento de hibridação conflitua com o facto de não se ter encontrado nenhum haplótipo 

semelhante, nem próximo, em qualquer outra espécie de Narcissus, excepto N. fernandesii, 

espécie para a qual há evidências de ser de origem híbrida (ver capítulo 5.2).  

Assim, a uma explicação provável parece ser a fixação em N. gaditanus de um alelo 

distinto daquele que foi fixado nas outras linhagens da secção, em resultado da existência 

de um antigo polimorfismo no ancestral da secção Juncifolii (lineage sorting).  

O filograma cloroplástico, no interior da secção Juncifolii, mostra claramente duas 

linhagens, em clades bem suportadas: uma delas engloba N. gaditanus, N. baeticus e N. 

fernandesii var. rivas-martinezii, espécies distribuídas pelo sul da Península (Moreno Saiz  

& Sainz Ollero 1992, Fernández Casas 1997). A outra linhagem inclui apenas N. assoanus, 

espécie que se distribui pelo Oeste da Península atingindo Sul de França (Fernández Casas 

et al.1995, Fernández Casas 1996). Dentro destas duas linhagens não foi possível 

identificar sublinhagens distintas. Este resultado sugere uma proximidade maior entre N. 

gaditanus, N. baeticus e N. fernandesii var. rivas-martinezii relativamente a N. assoanus. 

Os filogramas de ADNrn e de dead/box ARN helicase não mostraram linhagens distintas, 

dentro da secção Juncifolii, excepto o caso já referido de N. gaditanus em dead/box ARN 

helicase. 

5.3.2. Filogeografia 

A análise filogeográfica permitiu identificar alguns aspectos importantes para a 

compreensão da filogeografia, mas também da filogenia. O taxon mais próximo do centro 

da rede é N. baeticus, endemismo do extremo Sul da Andaluzia, e os mesmos haplótipos 

foram encontrados nas duas populações de N. baeticus estudadas (sierra de Ronda e La 

Cabra). Separados por poucos passos mutacionais aparecem N. fernandesii var. rivas-

martinezii, outro endemismo do extremo Sul da Andaluzia e N. gaditanus, espécie de 

distribuição ampla, que ocupa todo o litoral peninsular, desde o Algarve ao extremo 

Sudeste da Andaluzia (ver Figura 23). Porém, os haplótipos de N. baeticus distinguem-se 

de N. gaditanus por apenas um passo mutacional e apenas por dois passos mutacionais de 

N. fernandesii subsp. rivas-martinezii. O quarto taxon desta secção, N. assoanus, distribui-

se pelo Leste e Nordeste da Península, atingindo o Sul de França (ver Figura 23). Está 
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afastado dos outros taxa desta secção por mais de 12 substituiçõesm ADNcp. Assim, N. 

assoanus detém haplótipos cloroplásticos marcadamente mais recentes do que N. baeticus, 

N. fernandesii var. rivas-martinezii, e N. gaditanus. Ainda que N. baeticus esteja separado 

de N. gaditanus por apenas um passo mutacional, salienta-se a simpatria à área de 

distribuição geográfica da secção Nevadensis (Figura 42), que constitui uma clade irmã no 

filograma cloroplástico. Também N. gaditanus é simpátrico com N. nevadensis (espécie da 

secção Nevadensis). Outro aspecto relevante consiste no facto de, nesta região, a secção 

Nevadensis ser simpátrica com N. fernandesii e N. jonquilla (secção Jonquillae), o que é 

consistente com a hipótese de uma origem híbrida para a secção Juncifolii. 

A espécie que, na rede de haplótipos, liga N. assoanus à linhagem N. baeticus/N. 

gaditanus/N. fernandesii var. rivas-martinezii é N. gaditanus. Coincidentemente, a área de 

distribuição geográfica de N. gaditanus é aquela que se aproxima mais da área de 

distribuição geográfica de N. assoanus (Figura 42). Por último, salienta-se que das 5 

populações estudadas de N. assoanus, aquela que se posiciona mais próximo do centro da 

rede é a população mais meridional (Chulilla, Valencia). Esta população é também aquela 

que se encontra mais próximo da área de distribuição geográfica da clade de N. baeticus/N. 

gaditanus/N. fernandesii var. rivas-martinezii (ver Figura 23). Estes resultados permitem-

nos desenhar a hipótese para a filogeografia e a filogenia da linhagem cloroplástica da 

secção Juncifolii que melhor se adapta aos dados obtidos: 

  Esta linhagem cloroplástica separou-se da linhagem da secção Nevadensis no 

Sudeste da Andaluzia, numa área próxima da actual distribuição geográfica de N. 

baeticus; 

  Expandiu-se para Leste dando origem à forma descrita como N. fernandesii var. 

rivas-martinezii e para Leste e Oeste dando origem aos haplótipos de N. gaditanus; 

  Expandiu-se depois para Nordeste, dando origem às populações de N. assoanus, e 

alcançando os Pirenéus. 

O facto de não ter sido possível obter uma rede de haplótipos com marcadores nucleares 

impede-nos de verificar se as linhagens genómicas nucleares seguem o mesmo padrão.  

Ainda que esta hipótese seja aquela que melhor se ajusta aos dados obtidos, carece de 

confirmação, sendo particularmente importante obter três grupos de dados: 1) A 

confirmação da origem híbrida da secção, que poderá ser verificada pela integração de um 

maior número de genes nucleares de baixo número de cópias; 2) a análise de um maior 

número de populações, particularmente de populações de N. gaditanus do extremo Leste da 

Andaluzia; 3) a integração de sequências nucleares com discriminação suficiente para 

permitir uma análise filogeográfica. 
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Figura 42 - Distribuição geográfica da secção Nevadensis e dos taxa da secção Juncifolii, baseadas em Rios 

et al. (1999) e Moreno Saiz  & Sainz Ollero (1992). 

 

5.3.3. Taxonomia  

As considerações anteriores obrigam a redefinir alguns aspectos da sistemática e da 

taxonomia da secção Juncifolii, designadamente: 

1. Narcissus fernandesii var. rivas-martinezii deve ser reclassificado na secção 

Juncifolii; 

2. Os dados da filogenia cloroplástica indicam que existem duas linhagens, uma que 

inclui N. gaditanus, N. baeticus e N. fernandesii var. rivas-martinezii, com elevada 

semelhança genética, e outra que inclui apenas N. assoanus.  Este resultado deve ser 

reflectido na sistemática da secção.  

Webster et al. (2003) mostraram uma associação significativa entre eventos de especiação e 

a distância genética. A impossibilidade de distinguir N. gaditanus, N. baeticus e N. rivas-

martinezii do ponto de vista genético, mesmo utilizando um número elevado de 

marcadores, indica que estes taxa deverão ser considerados coespecíficos. 
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De entre N. gaditanus, N. baeticus e N. fernandesii var. rivas-martinezii, Narcissus 

gaditanus foi o primeiro a ser descrito. Por este motivo, N. baeticus e N. rivas-martinezii 

devem ser classificados numa categoria infra-específica sob N. gaditanus. Neste contexto, 

propõem-se duas novas combinações: 

Narcissus gaditanus Boissier & Reuter subsp. baeticus (Fernández Casas) Fonseca 

JP & JC Costa comb. nov.  

Basiônimo: Narcissus baeticus Fernández Casas, in Fontqueria 1: 11 (1982) 

Narcissus gaditanus Boissier & Reuter subsp. rivas-martinezii (Fernández Casas) 

Fonseca JP & JC Costa comb. nov.  

Basiônimo: Narcissus rivasmartinezii Fern. Casas, Fontqueria 44: 256 (1996)  

Este resultado, ainda que bem suportado do ponto de vista genético, contrasta com o facto 

de N. gaditanus possuir um caracter morfológico que permite uma distinção fácil de todos 

os outros taxa da secção: o tubo do perianto curvado. As diferenças morfológicas entre N. 

gaditanus subsp. rivas-martinezii e N. assoanus não são, ainda, claras. Fernández Casas 

(1996), na descrição original da espécie, não fornece caracteres que permitam distinguir 

esta taxa de N. assoanus. Barra (2002) no artigo em que sinonimiza este taxon com N. 

assoanus var. parviflorus apenas indica que apresenta as folhas mais estreitas e flores mais 

pequenas do que N. assoanus. Note-se, no entanto, que a integração de N. fernandesii var. 

rivas-martinezii em N. assoanus tornaria esta espécie difilética. Também a análise da 

morfologia floral efectuada neste estudo (capítulo 5.2.2) não permitiu identificar caracteres 

morfológicos claros para estas subespécies, indicando que um trabalho mais aprofundado 

será necessário.  

 

5.4. Secção Apodanthi 

5.4.1. Filogenia  

Os dados obtidos em todos os marcadores utilizados indicam que a secção Apodanthi foi a 

primeira a divergir dos restantes representantes do subgénero Narcissus. Dentro da secção 

Apodanthi existem duas linhagens principais nos filogramas de ADNcp e ADNrn. Uma 

delas inclui N. scaberulus e N. calcicola. A outra inclui N. rupicola, N. cuatrecasasii e N. 

albimarginatus. Os resultados obtidos com a dead/box ARN helicase são menos claros, 

porque não foi possível amplificar sequências N. scaberulus deste marcador, e porque este 

marcador mostrou uma capacidade de resolução filogenética mais baixa. No entanto, 

http://www.citeulike.org/user/georgeoide/author/Fern%c3%a1ndez+Casas:FJ
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mesmo neste caso, N. rupicola e N. cuatrecasasii agrupam na mesma clade, enquanto N. 

calcicola e N. albimarginatus ocorrem isoladamente.  

Zonneveld (2008) propõe a transferência de N. cuatrecasasii para a secção Jonquillae. Este 

autor baseia-se no facto da quantidade de ADN nuclear de N. cuatrecasasii (entre 30.9 e 

32.6 pg) ser compatível com a secção Jonquillae (entre 31,7 e 34,0 pg, para núcleos 

diplóides), mas não com os valores que obteve para os restantes membros da secção 

Apodanthi (entre 25,2 e 27,2 pg). Santa-Eulàlia et al. (2010), estudando três populações de 

N. rupicola obtiveram valores muito díspares, um dos quais é semelhante aos valores 

encontrados por Zonneveld em N. cuatrecasasii, o que sugere que nesta secção a 

quantidade de ADN nuclear pode ser fortemente variável. Esta questão parece ter sido 

esclarecida pelos nossos resultados, porque N. cuatrecasasii integra clades da secção 

Apodanthi nos filogramas de ADNcp, de ADNrn e da helicase. Este resultado é também 

consistente com a morfologia de N. cuatrecasasii porque esta espécie apresenta três 

características partilhadas pela secção Apodanthi, ausentes na secção Jonquilla: folhas de 

secção trapezoidal, 2 quilhas longitudinais na face inferior da folha e sementes com 

estrofíolo. Face a estes resultados, defende-se que N. cuatrecasasii deve manter-se na 

secção Apodanthi. Deve também concluir-se que, neste caso, a quantidade de ADN nuclear 

é um mau estimador da filogenia.  

Como foi referido, os dados de filogenia molecular publicados, relativos à posição 

sistemática de N. scaberulus são contraditórios (ver Graham & Barrett 2004, Pérez-Barrales 

et al. 2006 e Santos-Gally et al.2011). Neste âmbito, salienta-se a elevada semelhança 

genética com N. calcicola, em todos os marcadores analisados, nomeadamente: 

  Em ADNrn, os exemplares analisados neste estudo (população de Ervedal) 

partilhavam o mesmo haplótipo com N. calcicola (população da Arrábida); 

  As sequências concatenadas dos seis fragmentos de ADNcp mostraram poucas 

diferenças entre exemplares destas duas espécies: apenas um indel e 3 substituições, 

e, como foi referido, as sequências concatenadas sejam muito extensas (cerca de 

6000 locus); 

  Analisando isoladamente as sequências de trnL-F de 13 populações de 

N. scaberulus, em conjunto com outros representantes da sua secção, verificou-se 

que esta espécie agrupa com N. calcicola, e não com N. rupicola, embora a clade de 

N. calcicola/N. scaberulus tenha valores de bootstrap baixos na análise de 

parcimónia. Acresce que a hipótese dos exemplares destas populações de N. 

scaberulus agruparem na clade de N. rupicola foi testada através do teste de 

Shimodaira-Hasegawa. Os resultados deste teste permitem rejeitar esta hipótese, 

sendo a diferença entre os estimadores de máxima verossimilhança muito 

significativa (P = 0,005). Julga-se que este resultado é muito relevante, porque a 
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amostragem abrangeu toda a área de distribuição geográfica conhecida de N. 

scaberulus (Figura 21); 

  Um resultado semelhante foi encontrado quando se compararam isoladamente 

sequências matk oriundas de duas populações de N. scaberulus, com sequências 

oriundas de três populações de N. calcicola, duas de N. rupicola, duas de N. 

cuatrecasasii e uma população de N. albimarginatus. Neste caso, a clade que 

agrupa N. scaberulus e N. calcicola está excelentemente suportada, ainda que o 

suporte da clade que agrupa N. rupicola, N. cuatrecasasii e N. albimarginatus seja 

inferior. Este resultado confirma que, na linhagem cloroplástica, N. scaberulus 

agrupa com N. calcicola (Figura 21). 

Face a este conjunto de dados, deve concluir-se que N. scaberulus e N. calcicola são taxa 

irmãos e que a posição sistemática de N. scaberulus indicada por Graham & Barrett (2004) 

é um resultado espúrio. A elevada semelhança genética entre estas duas espécies sugere que 

a sua separação é recente. A diferenciação morfológica é pequena. Aedo (in press) e 

Fernandes (1968a) salientam as menores dimensões de N. scaberulus. Fernandes (1968a) 

salienta ainda que, em N. scaberulus, a margem das folhas apresenta dentes diminutos, mas 

Aedo (in press) não valoriza este caracter. Durante este estudo, verificámos que a presença 

de dentes margem das folhas é um caracter particularmente útil para distinguir N. 

scaberulus de N. calcicola, tendo permitido distinguir todos os exemplares estudados, em 

todas as populações. As margens das folhas de ambas as espécies apresentam uma banda 

hialina a qual, em N. scaberulus, apresenta reentrâncias, podendo formar dentes 

pontiagudos ou hiatos de pequena dimensão. Este caracter não ocorre, ou é menos notório, 

na zona terminal de cada folha (aproximadamente até 3 cm da extremidade) e nem em 

folhas muito jovens. Esta banda hialina ocorre também nas carenas da margem inferior das 

folhas, e nas carenas do escapo, embora com dimensões muito menores, apresentando-se 

igualmente denticulada. Pelo contrário, as margens das folhas de N. calcicola apresentam 

esta margem hialina, mas ela nunca é denticulada (ver Figura 43). 
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Figura 43 - Microfotografias (aumento de 60 x) do troço mediano das folhas de N. scaberulus e N. calcicola 

e caule de N. scaberulus. Foto A – banda hialina denticulada em folha de N. scaberulus. Foto B – banda 

hialina com reentrâncias em folha de N. scaberulus. Foto C – margem da folha de N. calcicola apresentando a 

banda hialina contínua, não denticulada. Foto D – Carenas do escapo de N. scaberulus, apresentando uma 

margem hialina também denticulada, mas de dimensões muito reduzidas. 

 

A diferenciação de N. scaberulus parece corresponder a um processo de especiação 

peripátrica que, a julgar pela proximidade genética, ter-se-á iniciado recentemente. 

Narcissus calcicola ocorre numa ampla área geográfica, desde a serra de Sicó até ao 

Algarve, ainda esteja actualmente confinado a manchas de reduzida dimensão, como 

acontece a muitas outras espécies de Narcissus. Estas áreas correspondem frequentemente, 

mas não sempre, a maciços cársicos. N. scaberulus ocorre a Norte da área de distribuição 

geográfica de N. calcicola, a apenas 60 km do seu limite, num pequeno troço do vale do 

Mondego (ver Figura 24).  

A especiação peripátrica parece ser um processo de especiação frequente. No entanto, no 

plano da genética populacional, os processos envolvidos neste tipo de especiação têm sido 
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motivo de polémica. Em concreto, discute-se se a especiação peripátrica é acelerada por 

efeito da deriva genética nas primeiras fases de especiação, em resultado do efectivo 

populacional das populações periféricas ser, presumivelmente, menor. Contrariando esta 

hipótese, alguns autores defendem que os processos de diferenciação genética que 

decorrem da especiação peripátrica não se distinguem dos outros processos de especiação 

alopátrica (Futuyma 1998).  

Numa perspectiva de trabalho futuro, considerando a semelhança genética e morfológica 

entre N. scaberulus e N. calcicola, julga-se que estes taxa possam constituir um material 

adequado para o esclarecimento dos processos de genética populacional associados a este 

tipo de especiação. Acresce que N. scaberulus e N. calcicola ocorrem em habitats muito 

distintos, presumivelmente com pressões selectivas também distintas. O primeiro habita 

numa região mais húmida e em solos de origem granítica, frequentemente psamíticos. 

Narcissus calcicola habita usualmente em locais mais quentes, mais secos, e em solos 

derivados de calcários, com quantidades de argilas elevadas.  

 

5.4.2. Filogeografia 

Santos-Gally et al. (2011) sugerem que a secção Apodanthi se diferenciou na Península 

Ibérica, argumentando que é aqui que se encontram as duas principais linhagens (a 

linhagem N. calcicola/N. scaberulus e a linhagem de N. rupicola/N. cuatrecasasii/N. 

albimarginatus). Os dados obtidos neste estudo não permitem confirmar esta hipótese. No 

entanto, a análise da rede de haplótipos cloroplásticos indica que os haplótipos encontrados 

em N. albimarginatus são mais antigos do que os haplótipos encontrados em N. rupicola e 

N. cuatrecasasii e também que os haplótipos de N. calcicola são mais antigos que os 

haplótipos de N. scaberulus (Figura 24). Estes dados sugerem que a diferenciação da 

linhagem de N. rupicola ocorreu no Sul da Península ou em Marrocos e que a linhagem de 

N. calcicola se diferenciou no Sul da Península. A ocupação do Norte e centro da Península 

e a diferenciação de N. scaberulus e de N. rupicola terão ocorrido a partir de populações do 

Sul da Península. 

 

5.4.3. Taxonomia 

Aedo (in press) propõe um nível subespecífico para N. calcicola como N. scaberulus subsp. 

calcicola (Mendoça) Aedo in Castrov. Os dados obtidos neste estudo, designadamente a 

proximidade genética entre estes dois taxa, apoiam esta proposta taxonómica. Narcissus 

cuatrecasasii Fernández Casas et al. foi descrito inicialmente como N. rupicola subsp. 

pedunculatus (Cuatrecasas) Laínz. Os dados obtidos neste estudo indicam uma 
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diferenciação genética ampla o que suporta a sua elevação a espécie. No entanto, importa 

salientar que o nome proposto é inválido, porque o epiteto pedunculatus tem precedência. 

 

5.5. Secção Ganymedes 

A secção Ganymedes forma uma clade monofilética com duas linhagens principais em 

ADNcp, resultado que foi encontrado quer no filograma da Figura 12 (seis fragmentos e 

duas populações de Ganymedes), quer no filograma da Figura 33 (três fragmentos e 11 

populações).  

Uma das linhagens inclui plantas com grandes flores brancas, folhas planas e de 

distribuição setentrional, classificadas como N. triandrus subsp. triandrus (sinónimo de 

Narcissus triandrus var. triandrus). A outra linhagem inclui plantas com folhas 

subcilíndricas, flores pequenas amarelo-douradas ou branco-amarelado, e distribuição 

meridional. Esta linhagem inclui Narcissus triandrus subsp. lusitanus e N. triandrus subsp. 

pallidulus. No entanto, os espécimes estudados da população de N. pallidulus subsp. 

pallidulus da Serra da Estrela constituíram uma excepção porque mostraram os haplótipos 

cloroplásticos de N. triandrus subsp. triandrus, embora apresentassem também os 

marcadores de ADNrn de N. pallidulus subsp. pallidulus. Este resultado foi confirmado 

através de uma segunda visita ao local, tendo-se verificado a morfologia, e efectuado a 

sequenciação do marcador trnL-F num exemplar suplementar. Defende-se que esta 

incongruência deve ser interpretada como sendo resultado de introgressão. Três dados 

suportam esta interpretação, designadamente: 1) a hibridação é uma das causas comuns de 

incongruência entre os filogramas de ADNcp e ADNrn, como foi referido; 2) a hibridação 

em Narcissus é comum e dezenas de notoespécies foram já descritas (Blanchard 1900, entre 

outros); 3) a população da serra da Estrela está localizada muito próximo da fronteira entre 

as áreas de distribuição geográficas de N. triandrus subsp. triandrus e de N. pallidulus 

subsp. pallidulus (Barra 2000), tendo sido a única população estudada em que esta 

incongruência foi encontrada. 

Sublinha-se também que é muito improvável que as plantas da população de N. pallidulus 

subsp. pallidulus da serra da Estrela constituam a primeira geração após este presumível 

evento de introgressão, porque: 1) a população mais próxima de N. triandrus subsp. 

triandrus localiza-se a 30 km a Oeste e 2) pode garantir-se com um elevado grau de certeza 

que as plantas analisadas não resultaram de reprodução vegetativa, porque foram colhidas à 

distância de vários metros umas das outras. 

Por outro lado, os haplótipos cloroplásticos encontrados na população da serra da Estrela 

(em matk, trnL-F e nadh) só se distinguem dos haplótipos de N. triandrus subsp. triandrus 

de Monção e dos Picos da Europa por uma única substituição (em nadh). Este resultado 
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indica que este evento de hibridação ocorreu numa data relativamente recente, e sugere que 

a as duas formas ainda são interférteis, ou eram interférteis num passado recente. Quanto ao 

nível taxonómico com que estas duas linhagens da secção Ganymedes devem ser 

classificadas, a presença de uma população presumivelmente híbrida sugere que as duas 

formas devem ser consideradas coespecíficas. Outro aspecto relevante consiste no facto dos 

nossos dados não mostrarem qualquer diferença genética entre N. triandrus subsp. lusitanus 

e a maioria das populações de N. triandrus subsp. pallidulus. Isto significa que os dados 

genéticos não suportam a divisão de plantas de flores amarelas numa espécie distinta, e que 

N. lusitanicus (sinónimo de N. concolor) não é uma espécie válida. Pelo contrário, pode 

concluir-se que N. triandrus subsp. pallidulus é uma espécie polimórfica, com flores 

amarelo pálido e flores amarelo dourado. Estes resultados contradizem os resultados de 

Zonneveld (2008) que defende a separação destas três formas em espécies distintas. De 

acordo com este autor N. lusitanicus apresenta um conteúdo de ADN nuclear médio de 16.9 

pg (núcleos diplóides, desvio padrão 0,9) enquanto N. triandrus subsp. pallidulus apresenta 

um conteúdo de ADN nuclear médio de 18.1 pg, não havendo valores sobrepostos. Estes 

valores representam uma razão de 1,07, valor que se encontra dentro da variação intra-

específica de ADN nuclear descrito recentemente para muitas espécies (ver capítulo 1.2.5). 

Acresce, que este autor chama a atenção para o facto de não poder excluir a hipótese da 

presença de B-cromossomas ter influenciado os seus resultados.  

Salienta-se ainda que a amostragem de N. triandrus subsp. pallidulus de Zonneveld (2008) 

se restringiu à província de Ciudad Real (Castilla la Mancha) e que Smarda & Bure (2006) 

demonstraram que a variação intra-específica da quantidade de ADN nuclear pode ter uma 

componente regional. Neste contexto, seria relevante avaliar o conteúdo de ADN nuclear em 

plantas de N. triandrus subsp. lusitanicus e de N. triandrus subsp. pallidulus oriundas de 

populações mistas e também de doutras regiões da Península. Quanto à categoria infra-

específica que deve ser usada, integrando a abordagem de Christensen (1987) salientam-se 

os seguintes aspectos: 

  As plantas com flores amarelo dourado e as plantas com flores esbranquiçadas são 

simpátricas no centro de Portugal (Moreno Saiz & Sainz Ollero 1992), bem como 

no Sul de Espanha (Serrano 2005). As duas formas ocorrem em populações mistas 

(com flores amarelo-douradas e amarelo-pálido), bem como em populações 

monotípicas (dados pessoais; Serrano, 2005). Por este motivo de acordo com os 

critérios de Christensen (1987), as plantas com flores amarelo-douradas ou amarelo 

pálido devem ser separadas no nível da variedade. No entanto, devemos notar que 

Hamilton & Reichard (1992) mostrou que os níveis taxómicos infra-específicos são 

muitas vezes utilizados sem critérios consensuais; 

  O epíteto específico concolor foi publicado antes de pallidulus e de lusitanicus; 
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Assim, o nome de Narcissus concolor Haworth deve ser usado para as variedades com 

finas folhas estreitas subcilíndricas e douradas flores amarelas e pálidas. De um ponto de 

vista cladístico, sistemática deve ajustar-se à filogenia, mas apenas os esquemas 

sistemáticos de Webb (1978) e Fernandes (1992) reflectem esta separação filogenética 

principal da secção Ganymedes. Por outro lado, os dados obtidos obrigam à redefinição de 

vários aspectos da sistemática e da taxonomia desta secção. Para separar as duas 

variedades, propomos o uso dos seguintes nomes: 

  Narcissus concolor Haworth var. concolor 

Este taxon inclui as plantas da secção Ganymedes com perianto amarelo-dourado e folhas 

estreitas e subcilíndricas. 

Narcissus concolor var Link (Haw.). pallidulus (Graells) JP Fonseca & JC Costa 

comb. nov.  

Basiônimo: Narcissus pallidulus Graells, Mem. Acad Real. Ci. Exato. Madrid 2: 478 

(1854). 

Este taxon inclui plantas da secção Ganymedes com perianto amarelo-pálido e folhas 

estreitas e subcilíndricas. 

Em resumo, para os taxa analisados, o esquema sistemático que melhor se ajusta aos dados 

apresentados é: 

Narcissus triandrus L. 

Narcissus concolor Haworth 

 var. concolor 

 var. pallidulus (Graells) J.P. Fonseca e Costa J.C. 

 

5.6. Secção Bulbocodii 

5.6.1. Filogenia  

O padrão de distribuição dos representantes da secção Bulbocodii nos filogramas de 

ADNcp, ADNrn e helicase é complexo.  

No filograma de ADNcp, N. blancoi, N. cantabricus, N. hedraeanthus, N. obesus e N. 

romieuxii agrupam numa clade localizada entre a divergência da secção Jonquillae e a 
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divergência das secções Narcissus, Pseudonarcissi, Tapeinanthus, Ganymedes e Dubii. 

Narcissus bulbocodium agrupa dentro da secção Jonquillae, apresentando-se como clade 

irmã de N. viridiflorus. Assim, no que respeita à filogenia cloroplástica, a secção 

Bulbocodii é difilética. Este padrão foi obtido em ADNcp tanto no filograma da Figura 11, 

elaborado a partir dos 6 fragmentos cloroplásticos, com apenas quatro populações da secção 

Bulbocodii, como no filograma da Figura 29 elaborado com 44 populações. No primeiro 

caso, a clade de agrupa N. bulbocodium e N. viridiflorus encontra-se bem suportada (0,94, 

89 e 79 para probabilidades posteriores bayesianas, valores de bootstrap para máxima 

verossimilhança e de parcimónia, respectivamente). Concordantemente, também na 

helicase N. bulbocodium agrupa numa clade distinta de N. blancoi, N. hedraeanthus e N. 

cantabricus. Estes resultados contradizem a hipótese de Fernandes (1975) que propõe que 

N. obesus, N. cantabricus e N. hedraeanthus teriam evoluído directamente de N. 

bulbocodium. No entanto, nos filogramas obtidos com marcadores nucleares não foi 

possível encontrar um haplótipo que agrupasse com N. viridiflorus.  

Graham & Barrett (2004) encontraram o mesmo resultado numa população de 

N. bulbocodium e Santos-Gally et al. (2011) confirmaram este resultado em duas 

populações. Nossos resultados mostraram que essa relação filogenética entre N. 

bulbocodium e a secção Jonquillae não se restringe a uma ou a um número reduzido de 

populações, mas é generalizada na Península Ibérica, uma vez que foi encontrada em vinte 

e nove populações. Graham & Barrett (2004) sugeriram que esta ligação filogenética entre 

N. bulbocodium e a secção Jonquillae poderia ter resultado de um evento de hibridação ou 

de introgressão por uma espécie desconhecida da secção Jonquillae. Porém, os valores de 

suporte da linhagem cloroplástica de N. bulbocodium e N. viridiflorus apresentados por 

Graham & Barrett (2004) são baixos, o que impossibilitou a identificação da espécie da 

secção Jonquillae que introgrediu em N. bulbocodium. No entanto, os valores de suporte 

obtidos por nós são suficientemente elevados para indicar que esta introgressão decorreu a 

partir de N. viridiflorus ou de um seu ancestral. 

A divergência genética encontrada na clade N. bulbocodium atinge 43 substituições, nas 

sequências concatenadas de seis fragmentos de ADNcp (entre as populações de N. 

bulbocodium de Arroba, Espanha, e Sintra, Portugal) e 33 substituições, apenas em matk e 

trnL-F, por exemplo nas populações de N. citrinus do Puerto de Panderrueda e de N. 

bulbocodium da serra da Estrela (ver Figura 22 e Figura 31 respectivamente). 

Independentemente dos processos de evolução do ADN cloroplástico que determinaram 

uma linhagem cloroplástica em N. bulbocodium distinta dos restantes representantes da 

secção, esta divergência mostra que esta linhagem é muito antiga.  

Zonneveld (2008) indica que os valores do conteúdo de ADN nuclear de N. bulbocodium 

não se distinguem dos outros representantes desta secção. De facto, os exemplares diplóides 

de N. bulbocodium apresentam, de acordo com este autor, em média 14,2 pg, valor 



Dep. de Protecção das 

Plantas e Fitoecologia. 

Sec. de Fitoecologia 

e herbologia. 

Filogenia e filogeografia do subgénero Narcissus L. 

 

 

 João Paulo Fonseca 154 

 

semelhante a outros representantes da secção Bulbocodii, entre 14,5 e 15,0 pg. Narcissus 

viridiflorus é um tetraplóide (Fernandes 1975), cujo genoma diplóide tem cerca de 32 pg, 

valor semelhante aos dos outros representantes da secção Jonquillae, cuja dimensão do 

genoma nuclear ronda os 33 pg (Zonneveld 2008). Isto significa que, em média, os 

cromossomas de N. viridiflorus têm mais do dobro da dimensão dos cromossomas de N. 

bulbocodium. 

A morfologia de N. bulbocodium é muito semelhante à dos outros representantes da sua 

secção. Esta semelhança é tão marcada que N. obesus (que nos filogramas cloroplásticos 

não agrupa com N. bulbocodium) é classificado por muitos autores como uma subespécie 

de N. bulbocodium. Estes dados sugerem que o genoma nuclear de N. bulbocodium não 

integrou material de N. viridiflorus, ou fê-lo numa extensão muito reduzida, e que a 

introgressão de N. viridiflorus se limita ao genoma cloroplástico. Assim, julga-se muito 

provável que a linhagem de ADNcp de N. bulbocodium represente um caso de captura de 

cloroplastos a partir de N. viridiflorus ou de um seu ancestral, tal como definido por 

Rieseberg (1995). 

Nas filogenias nucleares, a secção Bulbocodii apresenta resultados complexos. Em ADNrn 

foi possível isolar duas famílias de haplótipos muito distintas, em N. bulbocodium. Uma 

agrupa em posição basal, com N. obesus, antes de todas as secções do subgénero Narcissus, 

excepto a secção Apodanthi. A outra família de haplótipos de ADNrn da secção Bulbocodii 

agrupa exemplares de N. cantabricus, N. bulbocodium e N. hedraeanthus e ocorre em 

politomia com a generalidade das secções. É particularmente interessante o facto de, em 

alguns exemplares de N. bulbocodium, ter sido possível isolar haplótipos pertencentes a 

cada uma destas famílias.  

Este resultado é interpretável admitindo um evento de hibridação, seguido de 

homogeneização de ADNrn através de evolução consertada, em N. bulbocodium. Este 

processo de homogeneização não estará ainda completo, havendo exemplares que ainda 

apresentam haplótipos oriundos das duas famílias, enquanto outros já não os possuem, ou 

estão presentes em quantidades tão pequenas, ou estão tão modificados, que não foi 

possível amplificá-los. Este padrão não foi encontrado nas outras espécies da secção. No 

entanto, o facto do conteúdo de ADN nuclear em N. bulbocodium ser muito semelhante ao 

das outras espécies da secção e a elevada semelhança genética, obriga a colocar a hipótese 

do genoma nuclear desta secção ter uma origem comum. Assim, o facto de apenas em N. 

bulbocodium terem sido detectadas as duas famílias de haplótipos pode indicar apenas que 

a amostragem foi insuficiente ou que os processos de evolução concertada já foram 

concluídos nas outras espécies, mas não em N. bulbocodium. 
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5.6.2. Filogeografia 

Como foi referido a análise filogeográfica da secção Bulbocodii restringiu-se à clade de N. 

bulbocodium. Esta clade divide-se em duas subclasses principais. Neste aspecto, as análises 

filogenéticas e a rede de haplótipos (Figura 30 e Figura 31) são consistentes, apoiando a 

divisão da linhagem de N. bulbocodium em duas subclades e dando algumas indicações 

sobre a sua filogeografia. A análise da rede mostra que os haplótipos da clade de N. 

bulbocodium mais semelhantes aos haplótipos de N. viridiflorus foram encontrados no Sul 

da Península Ibérica. Este resultado é consistente com a área geográfica actual de N. 

viridiflorus, a qual está restrita ao extremo Sul de Espanha e a Marrocos (Blanchard 1990). 

Neste contexto, é também razoável supor que a clade de N. bulbocodium se diferenciou no 

Sul da Península Ibérica (através de captura de cloroplasto, como foi referido) e que a 

expansão para Norte ocorreu por duas vias: uma ao longo do litoral e outra através do 

centro da Península Ibérica. Esta hipótese deve confirmada com dados adicionais, incluindo 

dados de populações de N. bulbocodium das regiões mais meridionais da Península Ibérica. 

Na outra clade da secção Bulbocodii, destacamos que N. romieuxii compartilha os mesmos 

haplótipos em trnL-F e matk com N. cantabricus (Figura 29). Este resultado é consistente 

com a hipótese de Fernandes (1959), segundo a qual N. romieuxii é um alotetraplóide e que 

N. cantabricus seria uma das espécies parentais. A semelhança entre os haplotipos isolados 

nos dois lados do estreito sugere uma ligação recente entre as populações de ambos os 

lados do Estreito de Gibraltar. 

 

5.6.3. Taxonomia 

A validade de N. blancoi como espécie distinta tem sido motivo de controvérsia. Barra & 

López González (1982b) descreveram inicialmente este taxon como N. cantabricus subsp. 

luteolentus, e posteriormente reclassificaram-no como N. blancoi (Barra & López González 

1992). No entanto, Fernández Casas (1984) e Espinosa Jiménez & Fernández López (1985) 

sinonimizam-no com N. hedraeanthus, enquanto Aedo (in press) classifica-o como N. 

hedraeanthus subsp. luteolentus Aedo.  

Os resultados obtidos com ADNcp mostram que N. blancoi é geneticamente distinto de 

N. hedraeanthus, e que a espécie mais próxima é N. cantabricus, como tinha sido sugerido 

inicialmente por Barra & López González (1992). Os dados disponíveis não permitem 

esclarecer se este taxon merece o nível específico, mas sublinha-se que a distinção genética 

entre N. blancoi e N. cantabricus é reduzida: apenas duas substituições em matk e trnL-F. 

Esta diferença é muito menor do que as diferenças encontradas entre a maior parte das 

populações de N. bulbocodium, o que sugere que um nível infra-específico é apropriado. 
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As sequências concatenadas de matk e trnL-F das 3 populações de N. obesus formam uma 

clade monofilética sem relação próxima com N. bulbocodium. Saliente-se a menos de 

20 km de cada uma destas três populações de N. obesus foram analisadas também 3 

populações de N. bulbocodium. Face a estes resultados, este taxon deve ser classificado 

como uma espécie distinta e não como uma subespécie de N. bulbocodium. 

O filograma de ADNcp da Figura 29 indica que o nível específico não deve ser aplicado a 

N. conspicuus, a N. citrinus, nem a N. nivalis, porque esses taxa são polifiléticos e porque 

compartilham os mesmos haplótipos, em matk e em trnL-F, com populações de N. 

bulbocodium var. bulbocodium das regiões onde ocorrem.  

Usando os critérios relativos às categorias infra-específicas apresentados por Christensen 

(1987) (ver capítulo 1.2.3), N. citrinus deve ser considerada uma subespécie de N. 

bulbocodium, porque é vicariante com outras formas morfológicas de N. bulbocodium 

(Barra 2003, Blanchard 1990). Pelo contrário, N. conspicuus e N. nivalis devem ser 

consideradas como variedades, porque são simpátricas com outras formas de N. 

bulbocodium, ocorrendo em populações distintas, bem como em populações mistas (dados 

pessoais, Barra 2003, Rivas Ponce et al. 1985).  

Narcissus bulbocodium subsp. validus é vicariante de formas outras de N. bulbocodium 

(Barra 2003). Por este motivo, a classificação subespecífica é apropriada. No entanto, deve 

salientar-se que não existem critérios consensuais para o uso de categorias subespecíficas 

na literatura botânica (Hamilton & Reichard 1992). 

Os dados moleculares também não suportam a existência de N. juressianus como uma 

espécie distinta, porque este taxon compartilha os mesmos haplótipos com as populações 

geograficamente mais próximas de N. bulbocodium var. bulbocodium (Lovios). Acresce 

que a distinção morfológica entre N. juressianus e N. bulbocodium var. nivalis não é óbvia. 

Na descrição de N. juressianus, o autor reconheceu esta semelhança: "N. nivalis Graells non 

dissimilis, sed paulo major " (não diferente de Graells N. nivalis, mas um pouco maior) 

(Fernández Casas 1986b). Além disso, este autor não fornece comparações biométricas 

entre esses dois taxa, não tendo, por isso, fornecido uma indicação segura do seu menor 

tamanho. Em conclusão, sem o aporte de mais dados, N. juressianus deve ser considerado 

um sinónimo de N. bulbocodium var. nivalis. 

Narcissus graellsii apresenta uma morfologia conspícua e é facilmente distinguível de 

outras formas de N. bulbocodium, porque suas flores são amarelo esbranquiçadas ou 

pálidas. No entanto, a partilha de haplótipos com N. bulbocodium var. bulbocodium e com 

N. bulbocodium var. nivalis, em matk e trnL-F, contradiz a sua identidade como uma 

espécie válida. Em N. graellsii apenas são conhecidas populações tetraplóides. Narcissus 

bulbocodium var. nivalis, um taxaimpátrico com N. graellsii, tem populações diplóides e 

tetraplóides no Sistema Central Ibérico (Barra & López González 1984; Bobadilla et 
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al.1981. Zonneveld 2008). Existem, assim, populações de tetraplóides simpátricas destes 

dois taxa, pelo que os níveis de ploidia não parecem constituir uma barreira reprodutiva 

eficaz. Estes dados indicam que N. graellsii deve ser considerado um taxon infra-específico 

dentro N. bulbocodium. 

Os nossos resultados mostraram ainda que N. bulbocodium subsp. bulbocodium var. 

ectandrus e N. subnivalis são muito semelhantes do ponto de vista genético. Considerando 

que a distinção morfológica entre estes dois taxa não é evidente (ver: Barra & López 

González 1983 e Fernández Casas, 1986b), a semelhança genética é um forte indício de que 

estas duas denominações são sinónimos. Acresce que a semelhança genética destes dois 

taxa com a população mais próxima a de N. bulbocodium subsp. bulbocodium (rio Cuervo) 

indica que devem ser considerados, também, numa categoria infra-específica, sob 

N. bulbocodium. N. bulbocodium subsp. bulbocodium var. ectandrus foi descrito antes de 

N. subnivalis, tendo por isso prioridade nomenclatural. Em conclusão, este taxon deve ser 

classificado como N. bulbocodium subsp. bulbocodium var. ectandrus tal como proposto 

inicialmente por Barra & López González (1983). 

Narcissus quintanilhae (Fernandes) Fernández Casas foi inicialmente descrito por 

Fernandes (1987) como uma subespécie: N. bulbocodium subsp. quintanilhae. A principal 

característica identificadora deste taxon indicada por Fernandes (1987) é o facto de ser 

triplóide ou hexaplóide. Por este motivo, não podemos concordar com a proposta de 

Zonneveld (2008) que o sinonimiza com N. conspicuus, o qual, de acordo com Fernandes 

(1967) é um tetraplóide ou octoplóide. Fernández Casas e (2005) Fernandes (1987) 

destacam as diferenças de habitat entre N. quintanilhae e as formas diplóides de N. 

bulbocodium, mas não aprofundam as diferenças morfológicas.  

Fernandes (1987) demonstrou que N. quintanilhae produz pólen viável com 7, 14 e 21 

cromossomas, e sugeriu que é capaz de produzir descendência diplóide, triplóide, 

tetraplóide, pentaplóide e hexaplóide. Isto significa que, neste caso, a triploidia não fornece 

isolamento genético das outras formas de N. bulbocodium. Por último, como foi referido, a 

diferenciação genética relativamente a outras formas de N. bulbocodium é reduzida. 

Considerando estes aspectos, este taxon deve ser colocado num nível subespecífico dentro 

de N. bulbocodium. 

A análise dos três caracteres morfológicos da secção Bulbocodii mostrou que populações 

estreitamente relacionadas apresentaram morfologias muito diferentes (Figura 32), que a 

secção Bulbocodii tem uma labilidade fenotípica elevada e que a variação morfológica pode 

surgir sem significado filogenético. Esta variabilidade parece ter levado a proliferação 

indevida de espécies nominais, sem apoio filogenético. 

Em resumo, para os taxa analisados, o esquema sistemático que melhor se encaixa nos 

dados disponíveis é: 
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Narcissus bulbocodium Linnaeus 

 subsp. bulbocodium 

  var. bulbocodium 

  var. ectandrus Barra & López 

  var. conspicuus (Haworth) Baker 

  var. nivalis (Graells) Baker 

  var. graellsii (P. B. Webb) Baker 

 subsp. citrinus (Baker) Fernández Casas 

 subsp. quintanilhae A. Fernandes 

 subsp. validus Barra 

Narcissus cantabricus de Candolle 

 subsp. cantabricus 

  var. cantabricus 

  var. foliosus (Maire) A. Fernandes 

 subsp. luteolentus Barra & López González 

Narcissus hedraeanthus (PB Webb & Heldreich) Colmeiro 

Narcissus obesus Salisbury. 

 

5.7. Secção Pseudonarcissi  

5.7.1. Filogenia  

Na secção Pseudonarcissi, numa análise abrangente a todos os marcadores, é possível 

salientar alguns aspectos mais relevantes:  
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  As populações do Norte e Centro da Península e dos Pirenéus agrupam em todos os 

marcadores utilizados. No filograma de ADNcp, esta clade encontra-se estruturada 

em várias subclades;  

   As populações estudadas de N. bujei (endemismo do Sul da Andaluzia) agrupam de 

forma distinta nos três marcadores. No filograma de ADNcp, agrupam com N. 

moschatus e N. moleroi. No filograma de ADNrn, agrupam com N. pallidiflorus. No 

filograma da helicase uma das populações (Sierra de Ronda, região onde foi colhido 

o typus) agrupa com a generalidade dos representantes da secção Pseudonarcissi, 

enquanto a outra população (La Pandera) agrupa com a secção Nevadensis;  

   N. moschatus e N. moleroi agrupam com N. bujei no filograma de cpDN, mas no 

caso de ADNrn diverge antes das secções Ganymedes, Jonquillae e Juncifolii, o que 

constitui uma incongruência relevante. Na helicase N. moschatus ocorre isolado, em 

politomia com a generalidade dos outros representantes do subgénero Narcissus.  

Estes resultados são interpretáveis à luz dos dados obtidos com a rede de haplótipos 

cloroplásticos. Nesta rede, N. moschatus, N. moleroi e N. bujei são as espécies que se 

localizam mais próximo do centro da rede (isto é: das outras secções) e que, portanto, 

contêm os haplótipos mais próximos do ancestral. Se N. moschatus, N. moleroi e N. bujei 

forem os taxa de divergência mais antiga, é também espectável que nas linhagens 

genómicas nucleares, em filogramas menos resolvidos, não ocorram nas mesmas clades do 

que os restantes Pseudonarcissi. 

A rede de haplótipos indica ainda que N. bujei ocorre na mesma linhagem que a 

generalidade dos taxa da secção Pseudonarcissi. Pelo contrário, N. moschatus e N. moleroi 

constituem uma outra linhagem. 

Os resultados obtidos para N. pallidiflorus são particularmente interessantes. Foram 

estudadas duas populações deste taxon , uma oriunda das Astúrias (Gijon) e outra oriunda 

dos Pirenéus (Andorra). Os resultados obtidos com os marcadores cloroplásticos e com 

ADNrn para N. pallidiflorus são incongruentes (ver Figura 12 e Figura 16). Na linhagem 

cloroplástica, cada uma das populações de N. pallidiflorus agrupa com populações da 

secção Pseudonarcissi próximas. A população dos Pirenéus agrupa com N. bicolor, 

enquanto a população das Astúrias agrupa na clade de N. pseudonarcissus do Norte da 

Península, partilhando os mesmos haplótipos em todos os fragmentos cloroplásticos com a 

população de N. pseudonarcissus de Puerto de Pontón (Astúrias). No entanto, em ADNrn, 

ambas as populações de N. pallidiflorus agrupam na mesma clade, em conjunto com as 

duas populações de N. bujei (uma espécie do sul de Espanha). Acresce que em ADNrn 

nenhuma outra das catorze populações estudadas da secção Pseudonarcissi oriundas do 

Norte de Espanha apresentou este padrão.É também interessante notar que Aedo (in press) 

e Moreno Saiz & Sainz Ollero (1992) salientam que N. pallidiflorus apresenta requisitos 
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ecológicos distintos de N. pseudonarcissus, ocupando preferencialmente as zonas mais 

baixas da Cordilheira Cantábrica, de clima mais ameno. Face a estes resultados, não se 

pode excluir a hipótese de N. pallidiflorus ser um taxon de origem meridional recente, 

menos adaptado às condições de frio de alta montanha, tendo, no Norte de Espanha e nos 

Pirenéus ocorrido introgressão ou captura de ADNcp a partir das populações de N. 

pseudonarcissus mais próximas. A integração de dados de vários genes nucleares e de 

várias populações de N. pallidiflorus seria indispensável para esclarecer esta questão. 

No que respeita a N. moschatus e N. moleroi, os dados da filogenia cloroplástica indicam 

que estas espécies são geneticamente muito próximas, tendo sido encontradas apenas duas 

mutações. Este resultado corresponde a uma distância genética muito pequena, inferior à 

variabilidade intra-específica de, por exemplo, N. assoanus ou N. fernandesii, e muito 

inferior à variabilidade intra-específica de N. bulbocodium (ver Figura 22). Em ADNrn, N. 

moschatus e N. moleroi partilham o mesmo haplótipo. Estes resultados contradizem o 

estatuto específico atribuído a N. moleroi e apoiam a sinonimização desta espécie proposta 

por Aedo (in press). 

As filogenias nucleares (ADNrn e helicase) não permitem distinguir subclades dentro da 

clade que agrupa as populações do Norte e do Centro da Península. No entanto, a filogenia 

cloroplástica distingue duas subclades: uma que agrupa as populações do Norte de Espanha 

e Portugal e outra que agrupa as populações do centro de Espanha e do Sul de Portugal.   

Os nossos dados de ADNcp não confirmam a existência de N. confusus como uma taxa 

distinto de N. pseudonarcissus. Moreno Saiz & Sainz Ollero (1992) indicam como área de 

distribuição geográfica desta espécie a região que integra a Extremadura espanhola, 

estendendo-se para Norte até ao sistema central ibérico. Fernandes (1965) apresenta como 

principais critérios distintivos um pedicelo com 5-15 mm suberectos e flores 

maioritariamente amarelas, concolores ou quase. No âmbito deste trabalho, foi possível 

estudar plantas oriundas de quatro populações de morfologia compatível com N. confusus, 

duas do Sistema Central Ibérico (Navacarros e Puerto de Bejar), uma da Serra de S. 

Mamede (Portalegre) e outra da Extremadura espanhola (Rio Ruecas, Badajoz). Com 

excepção da população da Serra de S. Mamede estas populações tinham já sido 

classificadas por outros autores como N. confusus. A análise do filograma de ADNcp indica 

que N. confusus não é uma espécie válida, por dois motivos:  

1)  Na linhagem cloroplástica, este taxaeria difilético, uma vez que as populações de S. 

Mamede (Portalegre) e da Extremadura espanhola (Rio Ruecas, Badajoz) agrupam 

no filograma de ADNcp com outras populações do centro da Península Ibérica (com 

N. eugeniae e N. perez-chiscanoi) enquanto as populações do Sistema Central 

Ibérico (Navacarros e Puerto de Bejar) agrupam com as populações do Norte da 

Península. Em ambos os casos, as clades onde se inserem estão bem suportadas;  
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2)  A divergência genética em ADNcp entre os exemplares de N. confusus do Sistema 

Central Ibérico e N. pseudonarcissus subsp. nobilis da serra da Estrela é reduzida, 

sendo apenas constituídas por três substituições, em cerca de 6000 pares de bases 

(Figura 22). A divergência genética em ADNcp das populações da Extremadura 

espanhola é também reduzida. Por exemplo, os exemplares oriundos do rio Ruecas 

(Badajoz) diferenciam-se por apenas 4 substituições de N. bujei e por 5 de N. 

bicolor; 

Os dados obtidos também não permitem confirmar N. perez-chiscanoi nem N. eugeniae 

como espécies distintas. De facto, N. perez-chiscanoi distingue-se da população do typus de 

N. eugeniae (Moncayo) por apenas duas substituições e da população de N. confusus do Rio 

Ruecas por apenas uma, em quase 6000 locus. Este grupo apresenta ainda uma afinidade 

próxima com N. munozii-garmendiae, e de N. bicolor, taxa dos quais divergem por apenas 

6 substituições. 

Como resumo, pode dizer-se que as populações Centro de Espanha e do Sul de Portugal 

constituem uma unidade distinta das populações de N. pseudonarcissus do Norte da 

Península, mas relativamente próxima de N. bujei e de N. munozii-garmendiae. Por último, 

salienta-se que Blanchard (1990) considera que N. munozii-garmendiae é um híbrido entre 

interseccional originado a partir de entre N. cantabricus (secção Bulbocodii) e N. triandrus 

subsp. pallidulus (secção Ganymedes). No entanto, em todos os marcadores utilizados 

mostram que este taxon integra as clades da secção Pseudonarcissi. Rønsted et al. (2008) 

tinha já colocado em causa esta hipótese, embora estritamente através da utilização de 

marcadores cloroplásticos. 

As populações do Norte da Península apresentam uma baixa diferenciação genética. Este 

resultado retira pertinência à separação das populações de N. pseudonarcissus do Norte de 

Espanha em várias espécies (N. primigenius (Fernández Suárez ex Laínz) Fernández Casas 

& Laínz; N. leonensis Pugsley e N. fontqueri Fernández Casas & Rivas Ponce). 

A posição filogenética de N. minor e N. cyclamineus são inesperadas. Estas duas espécies 

agrupam nas clades de N. pseudonarcissus quer no filograma de ADNcp, quer no filograma 

de ADNrn, quer na helicase, sem uma diferenciação genética clara. Em ADNcp agrupam 

com a clade de N. pseudonarcissus do Norte de Espanha e Portugal. Os marcadores de 

ADNcp sugerem ainda que N. minor e N. cyclamineus constituem uma clade distinta dentro 

da clade de Pseudonarcissi do Norte da Península. No entanto, os valores de suporte são 

baixos, com excepção da probabilidade posterior bayesiana (valores de 1,00, 72 e 58 para 

as probabilidades posteriores bayesianas, bootstrap para máxima verossimilhança e máxima 

parcimónia, respectivamente). A despeito desta semelhança genética, N. minor e N. 

cyclamineus apresentam uma forte diferenciação morfológica relativamente às formas de N. 

pseudonarcissus com as quais agrupam, factor que confirma a pertinência de serem 

classificadas em espécies próprias. Narcissus cyclamineus apresenta a coroa e o tubo do 
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perianto muito alongados, e segmentos do perianto muito longos e retroflexos. É 

interessante notar que na secção Apodanthi parece ter ocorrido o mesmo processo de 

diferenciação morfológica, neste caso com N. albimarginatus. Também esta espécie 

apresenta segmentos do perianto retroflexos muito mais longos, e alongamento da coroa 

relativamente aos seus parentes mais próximos (N. rupicola e N. cuatrecasasii) (ver Figura 

44). Narcissus minor apresenta uma morfologia mais próxima de N. pseudonarcissus, mas 

o perianto é amarelo, concolor e esta planta tem dimensões muito menores (4-35 cm de 

altura N. minor para 14-76 (95) cm de altura em N. pseudonarcissus) (ver Figura 44). Ao 

integrarem a mesma clade que as populações de N. pseudonarcissus do Norte de Espanha, 

tendo uma morfologia claramente distinta, N. minor e N. cyclamineus tornam N. 

pseudonarcissus uma espécie parafilética, contrariando o conceito filogenético de espécie. 

Neste âmbito, salienta-se que Rieseberg & Brouillet (1994) defendem que muitas espécies 

de plantas são parafiléticas. 

A análise molecular das populações do typus do taxon descrito por Fernandes et al. (1993) 

como N. portensis Pugsley var. albido-tepaloideus não mostrou diferenças significativas 

relativamente às outras populações de N. pseudonarcissus do Norte da Península. Nas 

sequências concatenadas de ADNcp apenas duas substituições distinguem estes haplótipos 

das amostras de N. pseudonarcissus oriundas do Puerto de Tarna (Astúrias). O haplótipo de 

ADNrn distingue-se por apenas duas substituições (em ITS1) de outros representantes da 

secção Pseudonarcissi do Norte da Península. Face a estas semelhanças julga-se N. 

portensis var. albido-tepaloideus deve ser integrado em N. pseudonarcissus. Esta conclusão 

não é extensível a N. portensis Pugsley, porque esta espécie foi descrita a partir de 

exemplares do litoral Norte de Portugal, onde não foi possível colher amostras. A 

amostragem efectuada na Cordilheira Cantábrica incluiu a população do typus de N. 

primigenius (Puerto de Tarna) e uma população (Puerto de Pontón) classificada como N. 

pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus pelos mesmos autores que descreveram N. 

primigenius (Fernández Casas 1984). Os marcadores cloroplásticos foram os únicos em que 

foi possível obter diferenças entre os haplótipos destas duas populações e mesmo neste caso 

elas distinguiram-se apenas por 3 substituições, o que indica que N. primigenius deverá ser 

integrado em N. pseudonarcissus.  

Estes dados sugerem que ocorreu uma sobrevalorização de pequenas diferenças 

morfológicas nas populações de N. pseudonarcissus do Norte de Espanha sugerem que a 

validade de outros endemismos do Norte de Espanha, designadamente: N. leonensis e N. 

fontqueri deve ser investigada. 
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Figura 44 - Linha superior, secção Pseudonarcissi: A - Narcissus cyclamineus (foto: John Londsdale); B – 

N. pseudonarcissus subsp. nobilis (Foto: Paulo Lucas). Linha inferior, secção Apodanthi: C – N. 

albimarginatus (adaptado de Graham & Barrett 2004); D – N. calcicola (Foto: Paulo Lucas); E – N. minor 

(secção Pseudonarcissi). 

 

5.7.2. Filogeografia  

No que respeita à filogeografia, a rede de haplótipos obtida com as sequências 

concatenadas de ADNcp mostra duas linhagens principais. A primeira integra Narcissus 

moleroi e N. moschatus, e constitui uma divergência basal, dentro da secção Pseudonarcissi 

(Figura 22 e Figura 26). Na segunda linhagem, os haplótipos de N. bujei, sobretudo da 

população da Sierra de Ronda, são as formas mais próximas do centro da rede, portanto, 

representam haplótipos mais antigos. Seguem-se a população de N. bujei da sierra de la 

Pandera, e N. munozii-garmendiae, ambas localizadas no Sul de Espanha. Estes factos 

sugerem que a secção Pseudonarcissi terá tipo origem na região que hoje corresponde ao 

Sudoeste ou ao Sul de Espanha, pelo menos no que respeita à linhagem cloroplástica. 

Os haplótipos do extremo Sul da Andaluzia estão próximos dos ancestrais de todos os 

restantes haplótipos cloroplásticos, os quais deram origem aos haplótipos das populações da 

Extremadura espanhola e de Portugal de N. confusus, N. perez-chiscanoi e N. eugeniae. 
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O haplótipo ancestral que terá dado origem aos haplótipos pirenaicos de N. bicolor e N. 

pallidiflorus e aos haplótipos do Norte de Espanha diferencia-se apenas por uma 

substituição dos haplótipos de N. perez-chiscanoi (micro-endemismo de Castilla la Mancha, 

centro de Espanha). Também os haplótipos cantábricos se diferenciaram a partir de formas 

próximas das formas existentes no Sul de Castilla la Mancha. Estes resultados constituem 

uma indicação de que os haplótipos cantábricos e pirenaicos se diferenciaram a partir do 

centro da Península. No entanto, os haplótipos cantábricos são claramente mais distantes, 

separando-se por 14 mutações do seu ponto de divergência na rede, do que os haplótipos 

pirenaicos, que se separam por apenas 4 mutações (Figura 22 e Figura 26). 

Por último, a rede de haplótipos indica que as populações do Oeste do Sistema Central 

Ibérico e do Norte de Portugal tiveram origem nas populações do extremo Norte da 

Península. Este padrão, embora inferido estritamente através da linhagem cloroplástica, 

sugere uma história filogeográfica da secção Pseudonarcissi que inclui 5 passos 

sequenciais: 

1.  A diferenciação da secção no Sul ou no Leste de Espanha, eventualmente nos 

Pirenéus; 

2.  A colonização do centro de Espanha a partir do Sul; 

3.  A colonização do Norte de Espanha a partir do Centro de Espanha; 

4.  A recolonização dos Pirenéus com a linhagem de N. bicolor e de N. pallidiflorus, a 

partir de formas do Centro de Espanha, que, deste modo, passo a ser simpátrica com 

a linhagem de N. moschatus; 

5.  A colonização (ou recolonização ?) do Norte e Centro de Portugal e Espanha a 

partir do extremo Norte de Espanha.  

 

5.7.3. Taxonomia 

A taxonomia da secção Pseudonarcissus é talvez a mais complexa do género Narcissus, 

existindo dezenas de espécies descritas na bibliografia, a maioria das quais consideradas 

sinónimos por generalidade dos autores.  

A mais recente revisão taxonómica foi apresentada por Aedo (in press). Este autor 

considera apenas cinco espécies dentro da secção Pseudonarcissi: N. cyclamineus, 

N. minor, N. moschatus, N. bicolor e N. pseudonarcissus. Dentro de N. pseudonarcissus 

considera quatro subespécies:  
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  N. pseudonarcissus subsp. munozii-garmendiae (Fern. Casas) Fern. Casas, 

endemismo do centro e Sul da província de Ciudad Real (Espanha); 

  N. pseudonarcissus subsp. nevadensis (Pugsley) A. Fern., que sinonimiza com N. 

nevadensis Pugsley, N. longispathus Degen & Hervier ex Pugsley, N. bujei (Fern. 

Casas) Fern. Casas e N. segurensis, N. yepesii e N. alcaracensis Valdés, Talavera & 

Galiano, distribuída pelas serras do Sul e Leste da Andaluzia;  

  N. pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus, que sinonimiza com N. hispanicus 

Gouan, N. incomparabilis Mill., N. major Curtis, N. nobilis (Haw.) Schult. & 

Schult., N. leonensis Pugsley, N. pallidiflorus Pugsley, N. varduliensis Fern. Casas 

& Uribe-Ech. e N. fontqueri Fern. Casas. Esta subespécie distribuir-se-ia Sudoeste 

da Europa, Pirenéus, País Basco, Cordilheira Cantábrica e Centro de Portugal; 

  N. pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern., que sinonimiza com N. 

portensis Pugsley, N. confusus Pugsley, N. eugeniae Fern. Casas, N. 

calcicarpetanus Fern. Casas e N. pseudonarcissus subsp. radinganorum. Esta 

subespécie distribuir-se-ia pelo Sistema Ibérico, Sistema Central, Montes de Toledo 

Norte e Centro de Portugal e pela Meseta Ibérica. 

Esta proposta sistemática levanta várias observações. 

Narcissus moleroi e N. moschatus integram um grupo de taxa de distribuição pirenaica, em 

conjunto com N. tortuosus, N. albescens e N. alpestris. Este grupo caracteriza-se por 

possuir flores muito claras, por vezes brancas, pedicelos muito longos e perianto mais ou 

menos pendente. A distinção morfológica entre estes taxa é difícil. Fernandes (1965) 

propõe a utilização de um conjunto de biometrias sobreponíveis, e propõe também como 

principal critério para a distinção de N. alpestris o facto de apresentar flores branco puro, 

enquanto todas as outras formas apresentam flores de cor amarelo-enxofre pálidas.  

Fernández Casas (1987) na descrição de N. moleroi indica que está espécie apresenta flores 

mais amareladas (não branco puro), mas não indica critérios para a distinção das outras 

espécies deste grupo. Como foi referido, este critério é também indicado por Fernandes 

(1968a) para distinguir N. albescens e N. tortuosus de N. alpestris. Neste contexto, não se 

identificou um caracter inequívoco para identificar N. moleroi e, por este motivo, as 

amostras de N. moleroi foram colhidas da população do typus. 

A elevada semelhança genética encontrada entre N. moschatus e N. moleroi indica que estes 

taxa são coespecíficos, o que apoia a proposta de Aedo (in press) de sinonimizar N. moleroi 

com N. moschatus e, devido à ausência de uma diferenciação morfológica clara. Apoia 

também a sinonimização com N. albescens e N. tortuosus, porque do ponto de vista 

morfológico não é possível distinguir estes taxa de N. moleroi. 
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O facto de N. moschatus representar uma divergência basal da secção Pseudonarcissi apoia 

a sua classificação numa espécie distinta, contradizendo a proposta de Baker (1888) que 

consiste em classificar este taxon como subespécie de N. pseudonarcissus (N. 

pseudonarcissus subsp. moschatus (L.) Baker). A atribuição de um estatuto subespecífico 

próprio a N. pseudonarcissus subsp. munozii-garmendiae é compatível com os dados 

obtidos uma vez que este taxon diverge basalmente na filogenia cloroplástica da clade onde 

agrupa com outras populações da secção Pseudonarcissi do Centro da Península. Nos 

marcadores nucleares não foi possível diferenciar este taxon da generalidade dos 

representantes desta secção. A integração de N. bujei na secção Nevadensis, como é 

proposto por Zonneveld (2008), ou no mesmo taxon que N. nevadensis, como é proposto 

por Aedo (in press), não é suportada pelos dados obtidos.  

Na filogenia cloroplástica, N. bujei agrupa com N. moschatus e N. moleroi, dois taxa de 

distribuição pirenaica da secção Pseudonarcissi. Na filogenia de ADNrn, N. bujei agrupa 

com N. pallidiflorus (secção Pseudonarcissi) e na helicase a população de N. bujei da serra 

de Ronda de onde é oriundo o typus desta espécie, agrupa com a generalidade dos 

representantes da secção Pseudonarcissi (Fernández Casas 1986a). Dos resultados obtidos, 

apenas um é discordante. No filograma da helicase, os exemplares de N. bujei da serra de 

La Pandera agrupam na clade de N. nevadensis e de N. longispathus. Esta população 

localiza-se próximo da área de distribuição geográfica de N. longispathus (ver Figura 7 e 

Figura 8) e este resultado discordante poderá resultar de um contacto populacional entre os 

dois taxa ou de um evento de lineage sorting.  

Os nossos resultados são concordantes com os resultados obtidos por Jiménez et al. (2009). 

Estes autores, utilizando ISSR ADNrn demonstraram uma diferenciação genética clara 

entre N. bujei e as espécies da clade de N. nevadensis. No que respeita à quantidade de 

ADN nuclear, N. bujei apresenta um valor intermédio entre os representantes da secção 

Pseudonarcissi e os representantes da secção Nevadensis (Zonneveld 2008). m resumo, os 

dados disponíveis indicam que N. bujei é um taxon de divergência muito antiga, distinto da 

secção Nevadensis, com a qual compartilha algumas características genéticas, tal como 

compartilha outras características com os restantes representantes da secção 

Pseudonarcissi. Neste contexto, defende-se que deverá ser integrar a secção 

Pseudonarcissi, não como subspécie de N. nevadensis, mas como um taxon distinto. A 

solução que nos parece mais parcimoniosa consiste em considerar este taxon como uma 

subespécie de N. pseudonarcissus:  

N. pseudonarcissus L. subsp. bujei (Fernández Casas) Fonseca JP & JC Costa comb. nov.  

Basiônimo: Narcissus bujei Fernández Casas, in Fontqueria 2: 33 (1982). 

 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Juan+F.+Jim%c3%a9nez
http://www.springerlink.com/content/b35t74q08x221753/
http://www.springerlink.com/content/b35t74q08x221753/
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A inclusão das formas de Pseudonarcissi do Centro da Península (N. perez-chiscanoi, 

N. eugeniae e algumas populações de N. confusus) em N. pseudonarcissus, tal como é 

proposto por Aedo (in press), é suportada por todos os marcadores moleculares uma vez 

que as populações estudadas agrupam com N. pseudonarcissus, nas mesmas clades. A 

atribuição de uma categoria infra-específica é concordante com o facto dos dados de 

ADNcp separarem estas populações das restantes populações classificadas como N. 

pseudonarcissus (Figura 11). No entanto, a classificação destas populações sob a 

designação de N. pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fernandes levanta dúvidas. 

N. portensis Pugsley foi inicialmente descrito a partir de populações do Norte de Portugal. 

No decorrer deste trabalho não foi possível encontrar nenhuma população na área de 

distribuição desta espécie. Porém, todas as populações estudadas oriundas do Norte de 

Portugal agrupam com as populações do Norte de Espanha, não com as populações do 

centro da Península. Na ausência das populações originais a partir das quais foi descrito N. 

portensis seria importante efectuar um estudo morfológico comparativo entre as populações 

do Centro da Península e os exemplares herborizados de N. portensis. 

Aedo (in press) argumenta a favor da integração de N. pallidiflorus em N. pseudonarcissus, 

sem lhe conferir uma categoria infra-específica própria. Este autor sublinha que para além 

do perianto mais pálido e concolor, nenhum outro caracter morfológico permite distinguir 

esta forma de N. pseudonarcissus e que esta variação cromática encontra-se dentro da 

banda de variabilidade de N. pseudonarcissus. A inconsistência encontrada nos dados 

moleculares entre a filogenia cloroplástica e a filogenia de ADNrn impede-nos de avaliar a 

pertinência de incluir este taxa numa categoria infra-específica própria, porque não pode ser 

excluída a hipótese do genoma nuclear de N. pallidiflorus ter origem no Sul da Península. 

Aedo (in press) propõe ainda a separação de N. bicolor numa espécie distinta. No entanto, 

classifica N. nevadensis, N. longispathus, N. yepesii, N. alcaracensis e N. bujei numa 

categoria infra-específica sob N. pseudonarcissus. Como foi referido, do ponto de vista 

genético, estes taxa são mais distintos das outras formas incluídas por Aedo em N. 

pseudonarcissus do que N. bicolor. Acresce que a diferenciação morfológica deste taxon 

pirenaico não é tão intensa como em N. minor ou N. cyclamineus, não justificando, em 

nossa opinião, a aceitação de mais um caso de parafilia em N. pseudonarcissus. Neste 

contexto, defende-se a denominação de Baker (1888): N. pseudonarcissus L. subsp. bicolor 

(L.) Baker. 

No grupo de N. pseudonarcissus do Norte da Península, o grau de divergência entre todas 

as populações estudadas é muito baixo, e as populações geneticamente mais distantes 

separam-se por apenas 6 substituições em cerca de 6000 pares de bases. Nas filogenias de 

marcadores nucleares a homogeneidade é superior. Face a estes dados a integração das 

populações do Norte da Península na subespécie nominal parece adequada. 
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5.8. Secção Nevadensis 

5.8.1. Filogenia 

Como foi referido, a secção Nevadensis foi separada em 2008 da secção Pseudonarcissi por 

Zonneveld. Este autor justifica esta opção porque N. bujei, N. nevadensis, N. longispathus, 

N. yepesii, N. alcaracensis e N. segurensis apresentam quantidades de ADN nuclear 

distintas dos representantes da secção Pseudonarcissi. A secção Nevadensis apresenta 

valores de ADN nuclear entre 2C entre 29,3 e 39,4 pg (núcleos diplóides). No entanto, os 

valores não são homogéneos dentro desta secção. Enquanto N. bujei apresenta valores entre 

29,3 e 30,5 pg, as restantes espécies apresentam valores sempre entre 35,1 e 39,4 pg. A 

secção Pseudonarcissi apresenta valores entre 21,8 e 27, 2 pg. É relevante assinalar que os 

valores obtidos para N. bujei são intermédios entre estas duas secções.  

De um ponto de vista cladístico, a validade da secção Nevadensis depende deste valor de 

conteúdo de ADN nuclear ser ou não um caracter derivado, diferenciado ou não após a 

separação desta linhagem da secção Pseudonarcissi. Ainda que os dados moleculares não 

apontem uma hipótese incontestável, indicam que a elevada quantidade de ADN nuclear da 

secção Nevadensis é um carácter derivado. Quatro factos suportam esta hipótese: 

  Narcissus bujei apresenta um valor intermédio entre as secções Nevadensis e 

Pseudonarcissi, sugerindo que apresenta um estádio de transição. Esta basalmente 

aos restantes Pseudonarcissi em ADNcp e ADNrn. Na helicase uma da populações 

agrupa com Pseudonarcissi e a outra com Nevadensis; 

  em ADNrn, a secção Nevadensis agrupa na mesma clade que a generalidade da 

representantes da secção Pseudonarcissi, embora numa subclade diferente, de 

divergência basal (Figura 16) após a divergência de N. bujei, N. pallidiflorus e N. 

moschatus (e N. moleroi que, como foi referido, deve ser considerado um 

sinónimo).  

O genoma nuclear da secção Nevadensis poderá, assim, ter evoluído de um taxa antigo da 

secção Pseudonarcissi cuja distribuição geográfica se localizaria no Sul da Península, de 

diferenciação posterior à diferenciação de N. moschatus. Este taxa terá dado origem, 

primeiro, à linhagem de N. bujei e numa segunda fase à secção Nevadensis. 

No entanto, salienta-se que esta hipótese é contradita pela incongruência com o filograma 

de ADNcp, onde a secção Nevadensis diverge primeiro do que todos os representantes da 

secção Pseudonarcissi. 

No que respeita a um hipotético aumento da quantidade de ADN nuclear nos taxa 

classificados por Zonneveld na secção Nevadensis, salienta-se que, pelo menos em 
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monocotiledóneas, a quantidade de ADN nuclear pode aumentar rapidamente. Por exemplo, 

Piegu et al. (2006) demonstraram que Oryza australiensis (Poaceae) duplicou a dimensão 

do genoma nuclear em apenas 3 milhões anos. Neste contexto, considerando os dados 

disponíveis, julga-se mais parcimonioso continuar a agrupar os taxa da secção Nevadensis 

em Pseudonarcissi.  Que respeita às relações filogenéticas dentro da secção Nevadensis, 

Jiménez et al. (2009) utilizando ISSR’s propõem que N. nevadensis, N. yepesii, N. 

alcaracensis e N. segurensis sejam considerados coespecíficos, sob a designação de N. 

nevadensis e aceitam N. longispathus como uma espécie distinta. Os dados sobre o 

conteúdo de ADN nuclear apresentados por Zonneveld (2008) contradizem a abordagem de 

Jiménez et al. (2009) sugerindo uma maior proximidade entre N. longispathus, N. yepesii, 

N. alcaracensis e N. segurensis e separando N. nevadensis. A filogenia cloroplástica (ver 

Figura 13) apoia a proposta sistemática de Jiménez et al. (2009), mas o suporte da clade 

que agrupa N. nevadensis, N. alcaracensis e N. segurensis é baixo. Zonneveld (2008) 

considerou duas espécies neste grupo: N. longispathus na qual integrou N. yepesii, N. 

alcaracensis e N. segurensis como subespécies e N. nevadensis. No entanto, as quantidades 

de ADN nuclear são muito semelhantes: 38,2 pg em média para N. nevadensis e 36,0 pg em 

média para N. longispathus, uma diferença de 1,06 %. Acresce que um exemplar de N. 

yepesii apresentou um valor igual a um exemplar de N. nevadensis (36,9 pg). Neste 

contexto, face aos dados moleculares obtidos neste estudo e por Jiménez et al. (2009), 

defende-se o esquema taxonómico destes autores. 

 

5.8.2. Taxonomia  

Como resumo das considerações anteriores, defende-se a opção da sistemática clássica que 

integra a secção Nevadensis na secção Pseudonarcissi, pelo menos até que surjam dados 

que demonstrem claramente que a maior dimensão do genoma de Nevadensis indica uma 

diferenciação anterior ao aparecimento da secção Pseudonarcissi. Assim, a proposta 

sistemática que melhor se adapta aos dados disponíveis na data de elaboração deste estudo, 

para os taxa analisados é: 

Secção Pseudonarcissi de Candolle 

 Narcissus pseudonarcissus L. 

 subsp. pseudonarcissus 

 subsp. bujei (Fernández Casas) Fonseca JP & JC Costa comb. nov. 

 subsp. portensis Pugsley 

 subsp. nevadensis (Pugsley) A. Fernandes 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Juan+F.+Jim%c3%a9nez
http://www.springerlink.com/content/?Author=Juan+F.+Jim%c3%a9nez
http://www.springerlink.com/content/?Author=Juan+F.+Jim%c3%a9nez
http://www.springerlink.com/content/?Author=Juan+F.+Jim%c3%a9nez
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 subsp. bicolor (Linnaeus) Baker 

 Narcissus cyclamineus de Candolle 

 Narcissus minor L. 

 Narcissus moschatus L. 

 Narcissus nevadensis Pugsley. 

 Narcissus longispathus Pugsley. 

 

Esta proposta sistemática tem como principais aspectos sujeitos a a confirmação: a eventual 

definição de um estatuto subespecífico próprio para N. pallidiflorus e a obtenção de dados 

pormenorizados para as populações do centro da Península, classificadas por Aedo (in 

press) como N. pseudonarcissus subsp. portensis.  

No quadro seguinte, apresenta-se a sinonímia proposta para esta secção. 
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Quadro 26 - Sinonímia proposta para a secção Pseudonarcissi. 

 

Espécie 

 

Subespécie Sinonímia 

N. pseudonarcissus 

pseudonarcissus 

 

N. hispanicus Gouan  

N. incomparabilis Mill 

N. leonensis Pugsley  

N. major Curtis  

N. nobilis (Haw.) Schult. & Schult. Fil 

N. pallidiflorus Pugsley  

N. primigenius Fern. Casas 

N. pseudonarcissus subsp. leonensis 

(Pugsley) Fern. Casas & Lainz 

N. pseudonarcissus subsp. leonensis 

(Pugsley) Fern. Casas & Laínz 

N. pseudonarcissus subsp. major (Curtis) 

Baker 

N. pseudonarcissus subsp. nobilis (Haw.) 

A. Fern 

N. pseudonarcissus subsp. pallidiflorus 

(Pugsley) A. Fern. 

N. portensis Pugsley var. albido-

tepaloideus 

 

bujei (Fernández Casas) Fonseca 

JP & JC Costa  

 

N. bujei Fern. Casas 

N. hispanicus subsp. bujei (Fernández 

Casas) Fernández Casas 

 

portensis Pugsley  

 

N. pseudonarcissus subsp. eugeniae Fern. 

Casas 

 

bicolor (Linnaeus) Baker 

 

N. abscissus (Haw.) Schult. f. 

 

 

Narcissus cyclamineus de 

Candolle  

 

 

- 
 

Narcissus minor L. - 

 

N. pseudonarcissus subsp. minor (L.) Baker 

 

Narcissus moschatus L.  

 

N. pseudonarcissus subsp. moschatus (L.) 

Baker 

N. moleroi Fern. Casas 

N. albescens Pugsley 

N. tortuosus Haworth  
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Espécie 

 

Subespécie Sinonímia 

N. albescens Pugsley 

N. pseudonarcissus subsp. tortuosus 

(Haworth) A. Fernandes 

 

Narcissus nevadensis 

Pugsley. 
 

 

N. longispathus subsp. alcaracensis (Rios 

et al.) Zonn.  

N. longispathus subsp. segurensis (Rios et 

al.) Zonn. 

N. longispathus subsp. yepesii (Rios et al.) 

Zonn. 

 

Narcissus longispathus 

Pugsley. 

 

-  

 

 

5.9. Secção Tapeinanthus 

A secção Tapeinanthus é monoespecifica albergando apenas N. cavanillesii. Todos os dados 

existentes indicam que esta espécie é um tetraplóide e Zonneveld (2008), baseado na 

medição de ADN nuclear, coloca a hipótese de ser um alotetraplóide entre a secção 

Bulbocodii e a secção Juncifolii. Este autor argumenta que a soma dos conteúdos de ADN 

nuclear das espécies destas duas secções é consistente com o conteúdo nuclear de N. 

cavanillesii. 

No filograma de ADNcp esta espécie agrupa com a secção Juncifolii e com a secção 

Nevadensis, o que é consistente com a hipótese de Zonneveld. No que respeita a ADNrn, foi 

possível isolar dois haplótipos distintos em N. cavanillesii. Um deles agrupa em politomia 

com as secções Juncifolii, Jonquillae, Bulbocodii, Ganymedes e Dubii, não fornecendo 

indicações úteis sobre a filogénese desta planta. No entanto, o outro haplótipo agrupa com a 

secção Bulbocodii. Também este último resultado confirma a hipótese de Zonneveld (2008) 

sobre a origem híbrida de N. cavanillesii. 
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5.10. Secção Dubii 

Relativamente à secção Dubii, a análise conjunta dos dados de filogenética cloroplástica e 

dos resultados das redes de haplótipos permitem inferir aspectos importantes da filogenia. 

Como foi referido N. tortifolius é um alotetraplóide com 36 cromossomas, provavelmente 

originado a partir de uma espécie da secção Tazetta (eventualmente N. papyraceus), com 

2n = 22 cromossomas e de uma espécie do subgénero Narcissus, com 2n = 14 cromossomas 

(Romero et al. 1983 e Sánchez Gómez et al, 2000). Romero et al. (1983) sugerem que o 

ancestral do subgénero Narcissus é N. gaditanus. Narcissus dubius é um alohexaplóide com 

50 cromossomas. Fernandes (1937) sugere que N. dubius resulta da hibridação entre N. 

assoanus e N. papyraceus, a que se seguiu um evento de duplicação da guarnição 

cromossómica de N. assoanus (22 + 14 + 14 cromossomas). Graham & Barrett (2004) e 

Santos-Gally et al. (2011) indicam que a linhagem cloroplástica de N. dubius e N. tortifolius 

se integra na secção Jonquillae. Ambos os estudos sugerem que N. viridiflorus é a espécie 

mais próxima da secção Dubii. Porém, esta relação é suportada por valores de probabilidade 

posterior bayesiana e de bootstrap para análise de parcimónia muito baixos (Graham & 

Barrett 2004: p.p. bayesiana 88, bootstrap 61. Santos-Gally et al. 2011: p.p. bayesiana entre 

0,70 e 0,90). Pelo contrário, no filograma cloroplástico da Figura 11, a clade de N. dubius e 

N. tortifolius ocorre como clade irmã da clade de N. jonquilla/N fernandesii/N. willkommii, 

embora os valores de suporte sejam também baixos (p.p. bayesiana 0,97; bootstrap para 

análise de máxima verosimilhança e para análise de parcimónia 68 e 57, respectivamente). 

Estes resultados indicam que a linhagem cloroplástica da secção Dubii derivou da secção 

Jonquillae, o que é compatível como uma origem híbrida a partir de uma espécie parental 

desta secção. 

O facto não ter sido possível identificar com rigor a linhagem da secção Jonquillae que deu 

origem à linhagem cloroplástica da secção Dubii, mesmo utilizando uma sequência 

concatenada de elevada dimensão (cerca de 6000 pares de bases), nem com trnT-L, um 

fragmento de evolução muito rápida (ver Santos-Gally et al. 2011), é relevante. Indica que a 

linhagem cloroplástica de N. dubius e N. tortifolius é muito divergente das outras linhagens 

da secção Jonquillae e que, provavelmente, este evento de hibridação é antigo.  

A análise das redes de haplótipos cloroplásticos traz outros aspectos relevantes para a 

compreensão da filogenia e da filogeografia da secção Dubii (ver Figura 27 e Figura 28). 

Quer na rede obtida com os 6 fragmentos cloroplásticos concatenados, quer na rede de trnT-

L os haplótipos de N. dubius localizam-se numa posição mais distante do centro da rede do 

que os haplótipos de N. tortifolius. São, portanto, mais recentes. 

Outro aspecto importante consiste no facto do haplótipo de N. dubius de trnT-L, de uma 

planta de França, ter mais duas mutações do que o haplótipo de Alicante (Espanha). Este 

resultado, embora pouco significativo porque se refere a apenas duas substituições, sugere 
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que os haplótipos mais antigos de N. dubius se localizam no limite sul da sua distribuição 

geográfica, próximo da área de distribuição de N. tortifolius. 

Na rede de trnT-L, o algoritmo utilizado pelo programa TCS não permite distinguir duas 

soluções alternativas de ligação entre N. tortifolius, N. dubius e as espécies utilizadas para 

enraizar a rede. Mas em qualquer das alternativas, as conclusões supracitadas mantêm-se. 

Isto é N. tortifolius apresenta haplótipos mais antigos. Face a estes resultados, e no que 

respeita à linhagem cloroplástica, podem concluir-se três aspectos:  

1.  A integração dos haplótipos cloroplásticos da secção Jonquillae ocorreu no 

tetraplóide, N. tortifolius; 

2.  Os haplótipos do hexaplóide, N. dubius, derivam dos haplótipos do tetraplóide, N. 

tortifolius; 

3.  Considerando a ampla divergência dos haplótipos cloroplásticos da secção Dubii 

relativamente à secção Jonquillae e a ocorrência de vários haplótipos na secção 

Dubii, deve concluir-se que a separação das linhagens cloroplásticas é um evento 

antigo, tendo decorrido tempo suficiente para ter ocorrer uma diferenciação 

significativa. Pelo contrário, a divergência entre os haplótipos de N. dubius e N. 

tortifolius é recente. Esta diferença de divergência entre o evento de hibridação e a 

separação entre N. tortifolius e N. dubius está patente no filograma de ADNcp, 

traduzindo-se num longo comprimento dos ramos que separam a secção Dubii de 

Jonquillae e na curta dimensão dos ramos que separam N. dubius de N. tortifolius 

(Figura 11). 

No que respeita ao ADN ribossómico nuclear, foi possível isolar em N. dubius um haplótipo 

semelhante aos encontrados na secção Juncifolii, confirmando a participação desta secção na 

origem do genoma nuclear de N. dubius. Este haplótipo agrupa numa linhagem irmã da 

clade da secção Juncifolii. Esta hipótese tinha já sido colocada por Fernandes (1939), 

indicando N. assoanus como provável espécie parental. Quanto à identificação da espécie 

parental, sublinha-se que N. assoanus é simpátrico com N. dubius, o que a torna um 

candidato provável. No entanto, a semelhança entre os haplótipos de ADNrn da secção 

Juncifolii impede-nos de discriminar qual das espécies de Juncifolii esteve envolvida na 

evolução de N. dubius. 

Em N. tortifolius foi possível isolar dois haplótipos muito semelhantes, que agrupam numa 

mesma clade, em politomia com as secções Jonquillae, Bulbocodii, Ganymedes, e 

Tapeinanthus. Este resultado é consistente a com hipótese de uma hibridação antiga entre as 

secções Tazetta e Jonquillae, a qual terá dado origem a N. tortifolius (tetraplóide), porque na 

presença de um evento de hibridação antigo o tempo decorrido poderá ter sido suficiente 
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para diferenciar tanto o ADNrn que, actualmente, não agrupa com a secção Jonquillae, 

ocorrendo em politomia com ela.  

Estes resultados, em conjunto com os dados de genética cloroplástica indicam ainda que N. 

tortifolius não tem N. gaditanus como espécie parental, nem nenhuma outra espécie da 

secção Juncifolii, ao contrário do que é sugerido por Romero et al. (1983). O evento de 

hibridação que gerou N. tortifolius parece ter sido muito antigo e envolveu uma espécie da 

secção Jonquillae ou um seu ancestral. Como hipótese alternativa, poderá considerar-se que 

a linhagem de ADNrn de N. tortifolius tem uma origem distinta da linhagem cloroplástica. 

Porém, isso obrigaria a considerar que na evolução desta espécie ocorreu um segundo 

evento de introgressão, em concreto de captura de cloroplasto, a partir de uma forma de 

Jonquillae, hipótese que é menos parcimoniosa do que considerar que a linhagem 

cloroplástica reflecte a linhagem de ADNrn. Estes resultados sugerem também que a 

formação de N. dubius é mais recente, porque o haplótipo de ADNrn isolado nesta espécie é 

suficientemente semelhante aos haplótipos da secção Juncifolii para agrupar na mesma 

clade, confirmando a análise efectuada com base na filogeografia de ADNcp.  

Os dados de genética cloroplástica indicam que N. dubius (hexaplóide) foi originado a partir 

N. tortifolius (tetraplóide). Não existindo nenhum dado que indique a ocorrência de um 

evento de captura de cloroplasto, é presumível que o genoma nuclear tenha a mesma origem. 

A formação do hexaplóide terá, assim, resultado da integração de um genoma nuclear da 

secção Juncifolii no genoma de N. tortifolius ou de um seu ancestral. Esta hipótese indica 

que o genoma de N. dubius terá três origens distintas: uma guarnição cromossómica da 

secção Tazetta, como é indicado por Fernandes (1939), uma guarnição cromossómica que 

uma forma antiga da secção Jonquillae e uma guarnição cromossómica oriunda de uma 

espécie da secção Juncifolii. 

Resumindo, os dados obtidos sugerem a seguinte hipótese provável para a filogenia e a 

filogeografia da secção:  

  A formação de N. tortifolius (alotetraplóide com 36 cromossomas), ou do seu 

ancestral, através da hibridação de uma espécie cujo número haplóide é n = 11 

(provavelmente da secção Tazetta) com uma espécie da secção Jonquillae (n = 7), 

conforme é indicado pelos dados filogenéticos de ADNcp. A distribuição 

geográfica actual de N. tortifolius sugere que este primeiro passo ocorreu no Sul de 

Espanha; 

    A integração de uma guarnição cromossómica completa da secção Juncifolii 

formando um alohexaplóide com 50 cromossomas, número cromossómico 

apresentado por N. dubius. A presença de um haplótipo cloroplástico mais antigo 

no Sul de Espanha, em N. dubius, sugere que este segundo evento de hibridação 

poderá ter ocorrido igualmente no Sul da Península, talvez próximo da área actual 
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de distribuição de N. tortifolius. Após este evento, este híbrido ter-se-á expandido 

para Leste, atingindo o Sul de França, onde foi encontrado em N. dubius o 

haplótipo mais recente da secção Dubii.  

Embora a hipótese colocada seja a melhor explicação para os dados disponíveis, carece de 

confirmação através integração de dados oriundos das seguintes origens: 

  Da confirmação da relação entre haplótipos nucleares de N. tortifolius e 

representantes da secção Jonquillae. Esta confirmação poderá ser efectuada através 

da integração de sequências de espaço interno transcrito nas sequências de ADNrn, 

ou através da utilização de genes nucleares de baixo número de cópias; 

  Da confirmação da origem de parte do genoma nuclear de N. dubius a partir do 

genoma N. tortifolius.  
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6. CONCLUSÕES 

A importância dos processos de hibridação na evolução de Narcissus tinha já sido 

demonstrada por outros autores (Fernandes 1937, Fernandes 1959, Romero et al. 1983). 

Neste âmbito, algumas incongruências entre marcadores cloroplásticos e marcadores 

nucleares, assim como a ocorrência de famílias distintas de haplótipos de ADNrn em várias 

espécies, sugerem que o subgénero Narcissus sofreu processos de evolução reticulada muito 

mais extensos do que anteriormente se supunha. Estes processos poderão explicar a origem 

de N. fernandesii e, provavelmente também de N. jonquilla, parecem ter desempenhado um 

papel muito importante na evolução da secção Bulbocodii e tendo estado, possivelmente, na 

origem da secção Juncifolii. 

Um dos resultados mais relevantes consiste no facto de se terem encontrado fortes 

indicações que confirmam a hipótese de N. cavanillesii ser um alotetraplóide, provavelmente 

originado a partir de um ancestral da secção Bulbocodii. 

Para além da evolução concertada do genoma nuclear, acresce que, no caso de N. 

bulbocodium, os dados obtidos neste estudo, em conjunto com dados da bibliografia, 

suportam amplamente hipótese de ter ocorrido um evento de captura de cloroplasto, a partir 

de N. viridiflorus ou de um seu ancestral. 

Pelo menos em dois casos, N. cyclamineus e N. minor, a aplicação do conceito filogenético 

de espécie, designadamente o seu pressuposto de monofilia é pouco adequado. A ser 

aplicado, este conceito obrigaria a incluir estas duas espécies em N. pseudonarcissus, o que 

contrasta fortemente com a sua diferenciação morfológica. Em alternativa, haveria 

necessidade de dividir as populações de N. pseudonarcissus em múltiplas espécies, sem que 

exista diferenciação morfológica aparente e exitindo apenas uma diferenciação genética 

incipiente. Estes resultados apoiam a tese de Rieseberg & Brouillet (1994), segundo a qual 

muitas espécies de plantas são parafiléticas. 

A análise filogeográfica, realizada através da aplicação de redes de haplótipos cloroplásticos 

de parcimónia, com o programa TCS versão 1.18 (Clement et al. 2000) mostrou que a 

separação entre as mais importantes linhagens do subgénero Narcissus, incluindo a maior 

parte das secções, ocorreu nas massas continentais hoje representadas pelo Sul da Península 

Ibérica e/ou o Norte de Marrocos. Este resultado é válido para a secção Pseudonarcissi, 

Apodanthi, Ganymedes, Dubii e para a subsecção Juncifolii. Também a rede de haplótipos 

da clade de N. bulbocodium indica que a linhagem cloroplástica que deu origem a esta 

espécie teve a sua origem no Sul da Península, tendo-se posteriormente expandido para 

Norte. 

Os resultados deste estudo indicam também que, em numerosos casos, as propostas 

sistemáticas existentes contemplavam a designação de espécies não válidas, porque a análise 
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genética não lhes conferiu suporte e a diferenciação morfológica é pouco clara. Estes 

resultados são, aliás, consistentes com os resultados apresentados por Jiménez et al. (2009). 

Com base numa abordagem molecular, estes autores mostraram que N. alcaracensis, N. 

segurensis, N. yepesii, e N. enemeritoi (Secção Nevadensis), espécies descritas com base em 

diferenças morfológicas ténues, devem ser classificadas em taxa infra-específicos sob N. 

nevadensis, e salientam a hipótese de ter ocorrido inflação taxonómica, pelo menos neste 

grupo de Narcissus.  

Também na análise taxonómica efectuada neste estudo se demonstrou a ocorrência de 

inflação taxonómica em muitas das secções analisadas, designadamente:  

  Na secção Jonquillae confirmou-se que carácter subespecífico de N. willkommii, que 

tinha já sido proposto por Baker (1888); 

  Na secção Juncifolii, os resultados da análise genética sugerem que N. baeticus e N. 

rivas-martinezii devem ser classificados numa categoria infra-específica sob N. 

gaditanus; 

  Na secção Apodanthi, os dados obtidos apoiam a proposta taxonómica de Aedo (in 

press) segundo a qual N. calcicola deve ser integrado em N. scaberulus, como 

subespécie; 

  Na secção Ganymedes, os dados obtidos indicam que a N. lusitanicus não é uma 

espécie válida, devendo ser considerada no mesmo taxa que N. concolor subsp. 

pallidulus, sob a designação de N. concolor subsp. concolor; 

  Na secção Bulbocodii, foi demonstrado que 7 espécies previamente descritas não são 

espécies válidas; 

  Na secção Pseudonarcissi, os dados disponíveis indicam que N. moleroi, N. 

eugeniae, N. perez-chiscanoi e N. confusus não são espécies válidas. Do mesmo 

modo, a proximidade genética entre todas as populações a Norte do Sistema Central 

Ibérico não confere pertinência à separação destas populações em N. primigenius, e 

indica a necessidade de reavaliar outros endemismos do Norte de Espanha.  

A “inflação taxonómica” é um termo que foi utilizado pela primeira vez por Isaac et al. 

(2004), inicialmente definido como um aumento do número de espécies em resultado da 

elevação de subespécies ao nível específico, como resultado de uma mudança no conceito 

espécie, em vez da descoberta de novos taxa. Esta alteração decorreu da popularização do 

conceito filogenético de espécie, o qual permite a atribuição do estatuto específico a 

linhagem distintas mesmo que sejam interférteis, desde que seja possível identificar ou 

suspeitar da sua monofilia (Avise & Wollenberg 1997).   
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Este fenómeno parece ter maior incidência nos países desenvolvidos, nomeadamente na 

Europa, onde têm sido realizados a maioria dos estudos filogenéticos e de genética 

populacional (Isaac et al. 2004, Harris & Froufe 2005). No entanto, Pillon & Chase (2007) 

chamam a atenção para o facto de, pelo menos em Orquidáceas, a inflação taxonómica não 

ter resultado da alteração do conceito de espécie, mas apenas da classificação como espécies 

de microvariantes morfológicas, as quais foram assumidas como micro-endemismos. De 

acordo com estes autores, esta elevação das microvariantes à categoria específica ocorreu 

sem que tenham sido efectuados estudos morfológicos aprofundados, nem estudos 

genéticos, e sem que se tenha sido demonstrado algum tipo de diferenciação relativamente 

aos taxa de distribuição mais vasta em que anteriormente estavam inseridos.  

Parece ter sido este o processo que levou a uma inflação taxonómica no género Narcissus. 

Na verdade, numerosas subespécies de Narcissus foram elevadas ao nível específico sem 

que tenham sido sujeitas a qualquer estudo filogenético, tendo sido reclassificadas devido a 

pequenas diferenças morfológicas. Este processo explica certamente a inflação taxonómica 

na secção Jonquilla (particularmente os sinónimos de N. fernandesii), na secção 

Pseudonarcissi e na secção Bulbocodii. A inflação taxonómica pode constituir um obstáculo 

importante para as políticas de conservação. Pillon & Chase (2007) chamam a atenção para 

o facto da existência de um grande número de taxa, sobretudo quando apresentam uma 

validade duvidosa, tornarem difícil produção de checklists, uma tarefa indispensável ao 

inventário da biodiversidade. Por outro lado, os centros de diversidade e as áreas prioritárias 

para a conservação podem ser incorrectamente identificados.  

Uma outra consequência negativa consiste no facto de os fundos destinados à conservação 

da biodiversidade poderem ser dirigidos à conservação de taxa que não deveriam constituir 

prioridades de conservação, quer porque não constituem uma identidade biológica distinta, 

quer porque constituem apenas microvariações morfológicas e apresentam uma 

diferenciação genética muito reduzida ou nula. Salienta-se que os micro-endemismos são, 

por definição, espécies raras e de distribuição geográfica muito localizada que, por este 

motivo, são objecto de políticas de conservação próprias. Por exemplo, na Grã-Bretanha foi 

já implementado um plano de acção para a Dactylorhiza laponica. Porém, posteriormente, 

verificou-se que este taxon não é distinguível, nem morfologicamente nem geneticamente, 

de D. traunsteineri, uma espécie de ampla distribuição geográfica sem problemas relevantes 

de conservação (Pillon & Chase 2007) 2006).  

Também em Portugal, foi implementado um Plano de Acção para Narcissus scaberulus, 

espécie que, à luz dos dados obtidos neste estudo, apresenta uma elevada semelhança 

genética com N. calcicola, podendo ser classificada como coespecíficas, pelo que não 

deveria ter constituido uma prioridade de conservação. Ainda relativamente ao género 

Narcissus salienta-se que a legislação comunitária, designadamente a Directiva 92/43/CEE 

de 21 de Maio de 1992 relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 
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selvagens (conhecida como Directiva Habitats classifica 10 espécies como “Espécies 

animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 

especiais de conservação” (Anexo II) e simultaneamente como “Espécies animais e vegetais 

de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa” (Anexo IV). 

A recente revisão deste género apresentado por Aedo (in press) no âmbito da elaboração da 

Flora Ibérica parece ser uma resposta consistente a esta tendência de inflação taxonómica. 

Porém, este autor considera um número de taxa insuficiente, tendo-se demonstrado que as 

suas propostas de sinonimização de N. fernandesii com N. assoanus e a integração de N. 

obesus em N. bulbocodium, como subespécie, não são suportadas pelos dados moleculares. 

Também a proposta de integração de N. nevadensis e dos taxa integrantes da secção 

Nevadensis (Zonneveld 2008) como uma subespécie de N. pseudonarcissus contradiz a 

classificação de N. bicolor como subespécie distinta.  

Estes resultados relevam a importância da abordagem da genética molecular no estudo da 

filogenia, filogeografia e sistemática botânicas e a necessidade de rever as propostas 

taxonómicas existentes à luz de dados moleculares. 
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Anexo I – Origem do material utilizado e vouchers 

Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

     

Outgroups      

Leucojum aestivum L. Portugal, Viseu, S. Pedro do Sul 450  LISI – 480/2012 

Leucojum automnale  L. Portugal, Alcácer do Sal, Comporta 50  LISI - 442/ 2012 

Galanthus ikariae Baker Fonte comercial    

Pancratium maritimum L.  Portugal; Lisboa; Praia do Guincho 10  LISI - 465/2012 

Sternbergia lutea (L.) Ker–Gawl. ex Sprengel Fonte comercial    

     

Narcissus L.     

     

Section Serotini Parlatore      

     

N. serotinus L. Ponte da Ajuda; Elvas; Portugal 150  LISI – 482/2012 
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

     

Section Tapeinanthus (Herbert) Traub     

     

N. cavanillesii A. Barra & G. López  Ponte da Ajuda; Elvas; Portugal 150  LISI - 462/2012 

     

Section Tazettae DC      

     

N. papyraceus Ker-Gawler Marrocos; Ouezzane 373  LISI - 373/2012 

     

 Section Apodanthi A. Fernandes      

     

N. calcicola Mendonça  Portugal; Leiria; Serra de Aires 322  LISI - 425/2012 

N. calcicola Mendonça  Portugal; Beja; Vila Nova de Mil Fontes 20  LISI - 422/2012 

N. rupicola Dufor. Espanha; Madrid; Guadarrama 1.300  LISI - 486/2012 
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

N. scaberulus Henriq. Portugal; Coimbra; Ervedal 330  LISI - 452/2012 

N. cuatrecasassi  Fernández Casas Espanha, Jaén, Cazorla 1.210  LISI - 457/2012 

N. albimarginatus D. Mull.-Doblies  Marrocos; Djebel Bouhachem 900  LISI - 406/2012 

     

Section Bulbocodii DC.      

     

N. blancoi Barra & González-López Espanha; Jaén; Aldeaquemada 900   LISI - 377/2012 

N. blancoi Barra & González-López Espanha; Ciudad Real; Estrada Villamanrique – Venta de Los 

Santos; 
750 Localização doa paratypus LISI - 415/2012 

N. blancoi Barra & González-López Espanha; Albacete; Estrada Villapalacios-Albadalejo 800 Localização doholotypus LISI - 456/2012 

N. bulbocodium L. subsp. quintanilhae 

Fernandes 
Portugal; Guarda; Mata de Lobos 550  Localização doa syntypus LISI - 383/2012 

N. bulbocodium L. subsp. validus Barra Espanha; León;  Besande – Siero de la Reina 1250  Localização doa paratypus LISI - 436/2012 

N. bulbocodium L. subsp. validus Barra Espanha; León; Isoba 1400   LISI - 396/2012 

N. bulbocodium L. subsp. nivalis Barra Espanha; Madrid; Puerto de Morcuera 1800   LISI - 399/2012 

http://ecat-dev.gbif.org/usage/106699964
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

N. bulbocodium L. var. nivalis (Graells) Baker Portugal; Vila Real; Serra da Falperra 1000   LISI - 402/2012 

N. bulbocodium L. var. nivalis (Graells) Baker Portugal; Guarda; Serra Estrela 1650   LISI - 443/2012 

N. bulbocodium L. var. nivalis (Graells) Baker Portugal; Guarda; Serra Estrela - Encosta Oeste 1600   LISI - 444/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Portugal; Setúbal;  Alcáçovas 170   LISI – 472/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Espanha; Ciudad Real; Arroba 750   LISI - 390/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Espanha; Ciudad Real; Fuencaliente 750   LISI - 403/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Portugal; Coimbra; Condeixa 150   LISI - 405/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Portugal; Leiria; Fátima 350   LISI - 394/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Espanha; Ourense; Lovios 500   LISI - 437/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Espanha; Ciudad Real; Puebla D. Rodrigo 500   LISI - 446/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Espanha; Badajos; Canhão do rio Ruecas 600   LISI - 378/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Portugal; Lisboa;  Sintra 125   LISI - 398/2012 
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Espanha; Sierra de Cuenca; Rio Cuervo 1.450   LISI – 447/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Portugal; Faro; Sagres 80   LISI – 473/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Espanha; La Coruña; Sierra do Xistral 600   LISI – 471/2012 

N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium Espanha; Léon;  Sanabria 1200   LISI – 475/2012 

N. bulbocodium L. var. ectandrus Barra & 

López 
Espanha; Montanhas circundantes da Serrania de Cuenca; Uña 1100  Localidade de  um paratypus LISI – 416/2012 

N. cantabricus DC. var. cantabricus Espanha; Ciudad Real;  Almaden 550   LISI - 372/2012 

N. cantabricus DC. var. foliosus (Maire) A. 

Fernandes 
Marrocos; Djebel Bouhachem 850  LISI - 418/2012 

N. citrinus (Baker) Fernández  Casas Espanha; Oviedo; Lago Enol 1.100  

Localização do syntypus de N. 

bulbocodium subsp. citrinus 

(Baker) Fernández  Casas  

LISI - 371/2012 

N. citrinus (Baker) Fernández  Casas Espanha; Leon; Puerto de Panderrueda 1.150  
Local do syntypus de N.citrinus 

(Baker) Fernández  Casas  
LISI - 449/2012 

N. conspicuus (Haw.) Baker Espanha; Cáceres; Aldea del Cano 400  
População mista com N. 

bulbocodium var. bulbocodium 
LISI - 381/2012 
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

N. conspicuus (Haw.) Baker Espanha; Rio Tozo; Trujillo; Cáceres 400    LISI - 407/2012 

N. graellsii (Webb ex Graells) Willk. Espanha; Madrid; Navacarros 1.050   LISI – 477/2012 

N. graellsii (Webb ex Graells) Willk. Espanha; Madrid; Sierra de Guadarrama 1.400   LISI - 433/2012 

N. hedraeanthus (Webb & Heldreich) 

Colmeiro 
Espanha; Jaén; Cazorla 1.050   LISI - 423/2012 

N. hedraeanthus (Webb & Heldreich) 

Colmeiro 
Espanha; Jaén; Nérpio 1.100   LISI - 424/2012 

N. juressianus Fernandes Casas Espanha; Ourense;  Lovios 900  Localização do holotypus LISI - 370/2012 

N. obesus Salisbury Alcobertas; Leiria; Portugal 200  LISI - 387/2012 

N. obesus Salisbury Portugal; Faro; Rocha da Pena 400   LISI - 384/2012 

N. obesus Salisbury Portugal; Lisbon; Sintra 50   LISI - 412/2012 

N. romieuxii Braun-Blanquet & Maire Marrocos; Mequinez; 4.000   LISI - 376/2012 

N. subnivalis Fernandes Casas 
Espanha; Cuenca;Villanueva de Alcorón; Montanhas adjacentes à 

Serrania de Cuenca 
1.000  Localização do holotypus LISI - 476/2012 
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

Secção Juncifolii (A. Fern.) Zonneveld      

     

N. assoanus Dufour  Espanha; Navarra; S. Juan de la Pena 1.400  LISI - 450/2012 

N. assoanus Dufour  Espanha; Girona; Saint del Far 1070  LISI - 380/2012 

N. assoanus Dufour  Espanha; Lérida; Les Borgues Blanques 570  LISI – 478/2012 

N. assoanus Dufour  Espanha; Huesca: Panticosa; garganta del Escalar 1.400  LISI - 451/2012 

N. assoanus Dufour  Espanha; Valencia; Chulilla 500  LISI – 479/2012 

N. baeticus Fernández  Casas Espanha; Cordova; La Virgen de la Sierra 550  LISI - 419/2012 

N. baeticus Fernández  Casas Espanha; Cordova; Sierra de las Nieves 1.600  LISI - 420/2012 

N. gaditanus Boiss. & Reuter  Portugal; Loulé; Rocha da Pena 390  LISI - 411/2012 

     

Section Jonquillae DC.     

     

N. fernandesii G. Pedro Espanha; Cordova; Benameji 400  LISI - 463/2012 
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

N. fernandesii G. Pedro Espanha; Jaén; Virgen de la Cabeza 550  LISI – 485/2012 

N. fernandesii G. Pedro Portugal; Santarém; Estação de Reguengo 20   

N. fernandesii G. Pedro Espanha, Jaen; Aldeaquemada 160   

N. fernandesii G. Pedro Portugal; Évora; Bencatel 330  LISI - 462/2012 

N. fernandesii G. Pedro var. rivas-martinezii 

(Fern. Casas) Fern. Casas  
Espanha, Granada, Almunecar 340 

População Classificada pelo 

autor da espécie 
LISI - 452/2012 

N. jonquilla L. Portugal; Castelo-Branco; Belver dam 70  LISI - 434/2012 

N. jonquilla L Espanha; Cáceres; Rio Tozo (Trujillo) 380  LISI - 385/2012 

N. jonquilla L Portugal; Beja; Picarras 240  LISI - 392/2012 

N. jonquilla L Portugal; Évora; Alcáçovas 80  LISI - 412/2012 

N. jonquilla L Portugal; Beja; rio Vascão 50  LISI - 465/2012 

N. fernandesii var. rivas-martinezii Fern. 

Casas. 
Espanha; Granada; Almunecar 

180 
 LISI - 455/2012 

N. viridiflorus Schousboë  Espanha; Cadis 30  LISI - 404/2012 

N. willkommii (Sampaio) Fernandes Portugal; Faro; Ribeira de Quarteira 50  LISI - 464/2012 
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

     

Section Ganymedes Salisbury ex Schultes & Schultes f.    

     

N. pallidulus Graells subsp. lusitanicus (Dorda 

& Fernández  Casas) Fernandes 
Portugal; Leiria; Serra da Lousã 

 
 LISI - 386/ 2102 

N. pallidulus Graells subsp. lusitanicus (Dorda 

& Fernández  Casas) Fernandes 

Portugal; Guarda; Serra da Marofa 710 
 LISI – 469/2012 

N. pallidulus Graells subsp. lusitanicus (Dorda 

& Fernández  Casas) Fernandes 

Portugal; Guarda; Trancoso 720 
 LISI – 470/2012 

N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) 

Rivas Goday 
Espanha; Jaén; Aldeaquemada 

830 
 LISI – 466/2012 

N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) 

Rivas Goday 
Portugal; Portalegre; S. Mamede 

950 
 LISI - 438/ 2012 

N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) 

Rivas Goday 
Portugal; Guarda; Trancoso 

720 
 LISI – 468/2012 

N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) 

Rivas Goday 
Portugal; Guarda; Serra da Estrela; vale de Rocim 

1450 
 LISI – 467/2012 
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

N. triandrus L. subsp. triandrus Espanha; Oviedo; Cangas de Narcea; 350  LISI - 461/2012 

N. triandrus L. subsp. triandrus Portugal; Viana do Castelo; Monção;   LISI - 460/2012 

N. triandrus L. subsp. triandrus Espanha; Ourense; Lovios; 790  LISI - 441/2012 

N. triandrus L. subsp. triandrus var. 

loiseleuri Fernandes 
Portugal; Chaves; Serra da Falperra 

800 
 LISI -426/2012 

     

Section Narcissus     

     

N. poeticus L. Espanha; Barcelona; Montseny 700  LISI - 430/2012 

     

Section Pseudonarcissi DC      

     

N. minor L. Espanha; León; Puerto de Tarna   LISI - 395/ 2012 

N. minor L.  Portugal; Guarda; Serra da Estrela 1500  LISI -432/2012 
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

N. bicolor  L. Espanha; Huesca; Puerto de Portalet 1.400  LISI -417/2012 

N. confusus Pugsley Espanha; Salamanca; Puerto de Bejar 900  LISI -413/2012 

N. confusus Pugsley Espanha; Salamanca; Navacarros 1.200  LISI -429/2012 

N. confusus Pugsley Espanha; Ciudad Real; Puebla D. Rodrigo 500  LISI -375/2012 

N. confusus Pugsley Portugal; Portalegre; S. Mamede 950  LISI - 119/2006 

N. confusus Pugsley Espanha; Badajos; Canhão do rio Ruecas 600   LISI - 427/2012 

N. cyclamineus DC. Portugal; Viseu; S. João do Monte 590  LISI - 431/2012 

N. eugeniae Fernández  Casas Espanha; Saragosa; Moncayo 1.640  LISI - 389/2012 

N. eugeniae Fernández  Casas Espanha; Cuenca; Aliaguilla 1.100  LISI - 422/ 2012 

N. hispanicus Gouan subsp. subsp. bujei 

Fernández Casas 
Espanha; Málaga; Sierra de Ronda (Sierra las Nieves) 

1.280 
 LISI - 410/2012 

N. hispanicus Gouan subsp. subsp. bujei 

Fernández Casas 
Espanha; Jaén;  La Pandera 

1.150 
 LISI - 379/2012 

N. muñozii-garmendiae Espanha; Ciudad Real; Solana del Pino 820  LISI - 408//2012 

N. pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Schultes Portugal; Guarda; Serra da Estrela 1.200  LISI - 445/ 2012 
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Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

& Schultes f.) A.Fernandes 

N. pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Schultes 

& Schultes f.) A.Fernandes 
Portugal; Vila Real; Serra do Marão 

900 
 LISI – 481/2012 

N. pseudonarcissus L. subsp. primigenius 

Fernández Casas & Laínz 
Espanha; León; Puerto de Tarna 

1.450 
Locatium of typus  LISI -439/2012 

N. pseudonarcissus L. var. pseudonarcissus Espanha; León; Puerto de Ponton 

1.260 População classificada por 

Fernández -Casas (1984) como 

N. pseudonarcissus subsp. 

pseudonarcissus 

LISI - 452/ 2012 

N. pseudonarcissus L. var. pseudonarcissus Espanha; León; Acebedo 1.180  LISI - 454/ 2012 

N. pseudonarcissus L. var. pseudonarcissus Espanha; León; Isoba 1.410  LISI – 483/2012 

N. pseudonarcissus L. var. pseudonarcissus Espanha; León; Boca de Huérgano 1.350  LISI-382/ 2012 

N. portensis Pugsley var. albido-tepaloideus Portugal; Bragança; Lama Grande (Montezinho) 1.200 Localidade do typus  LISI-421/2012 

N. moschatus L. Espanha; Huesca; S. Juan de la Pena 1.300  LISI-401/2012 

N. moleroi Fernandes Casas Espanha; Gerona; Estrada paraNuria 1.600 Localidade do typus LISI-388/2012 

N. pseudonarcissus subsp. pallidiflorus Espanha; Oviedo; Gijon 50  LISI – 484/2012 

N. pseudonarcissus subsp. pallidiflorus Andorra; Ransol 1730  LISI - 400/2012 



Dep. de Protecção das 

Plantas e Fitoecologia. 

Sec. de Fitoecologia 

e herbologia. 

Filogenia e filogeografia do subgénero Narcissus L. 

 

 

 João Paulo Fonseca 211 

 

Taxon  Localidade Altitude (m) Notas Voucher 

     

Secção Nevadensis Zonneveld      

     

N. longispathus Pugsley Espanha; Jaén; Sierra Cazorla 1.210  LISI - 414/ 2012 

N. nevadensis Pugsley Espanha; Granada; Sierra Nevada 1.240  LISI - 393/2012 

N. alcaracensis S.Ríos, D.Rivera, Alcaraz & 

Obón 
Espanha; Albacete; Springs of Río Pesebre 

1300 
Localidade do typus LISI – 459/ 2012 

N. segurensis Rıos, D. Rivera, Alcaraz & 

Obon 
Espanha; Jaén; Sierra de Segura 

1350 
Localidade do typus LISI - 458/ 2012 

     

Híbridos interseccionais     

     

N. dubius Gouan Espanha; Barcelona; Sant Lorenç del Munt 760  LISI - 435/2012 

N. tortifolius Fernández Casas Espanha; Murcia; Isla Plana 40  LISI - 440/2012 

     

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S.R%C3%ADos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D.Rivera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaraz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3n
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Anexo II-a - Dados biométricos da secção Jonquillae. Comprimento do pedicelo – Ped; Comprimento do tubo do perianto - Tubo; Comprimento do segmento do 

perianto mais longo - SMAC; Largura do segmento do perianto mais longo - SMAL; Comprimento e largura do segmento do perianto mais curto; Largura da 

coroa – CorL; Altura da coroa – CorA; Comprimento do maior mucrão - Muc, em três classes: mucrão nulo (0), mucrão < 1 mm (1), mucrão > 1 mm (2); 

Profundidade dos lobulos da coroa – Lob, em três classes: lóbulos nulos (0), lóbulos < 1 mm (1),  lóbulos > 1 mm (2). Razão entre a largura e o comprimento do 

segmento do perianto mais longo -SMAC/L; razão entre a largura e o comprimento segmento do perianto mais curto - SmeC/L; razão entre o comprimento e a 

largura da coroa - CorL/A; razão entre a altura da coroa e o comprimento do maior segmento do perianto - CorA/SMAC; razão entre a largura da coroa e o 

comprimento do maior segmento do perianto - CorA/SMAC; razão entre a altura da coroa e o comprimento do maior segmento do perianto - CorA/SMAC. 

 

Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. jonquilla Rio Tozo 31,7 20,9 10,4 8,3 9,8 7,8 1 5,0 3,0 1 1,25 1,25 1,67 0,48 0,29 

N. jonquilla Rio Tozo 27,2 24,4 12,1 9 11,7 6,4 1 5,1 3,2 1 1,34 1,83 1,59 0,42 0,26 

N. jonquilla Rio Tozo 38,2 24,6 12,8 8 12,3 9,9 1 6,2 3,3 1 1,59 1,24 1,88 0,48 0,26 

N. jonquilla Rio Tozo 32,5 26,3 13 10,5 12,8 9,8 1 7,6 3,5 1 1,24 1,31 2,17 0,58 0,27 

N. jonquilla Rio Tozo 37 22,5 13,2 9 13 9,5 1 5,6 3,6 2 1,46 1,36 1,56 0,42 0,27 

N. jonquilla Rio Tozo 40,6 25,3 10,2 8 9,8 7,7 1 6,2 3,6 1 1,27 1,27 1,72 0,61 0,35 

N. jonquilla Rio Tozo 39 20,5 9,5 7 8,8 6,5 1 6,2 2,9 1 1,35 1,35 2,14 0,65 0,31 

N. jonquilla Rio Tozo 27,5 24,9 11,8 6,5 10,1 5,5 1 4,7 3,0 1 1,83 1,83 1,57 0,40 0,25 

N. jonquilla Rio Tozo 47,3 27 14,9 12,3 13,8 11,3 1 6,9 4,2 0 1,22 1,22 1,64 0,46 0,28 

N. jonquilla Rio Tozo 21,5 22,5 12,1 10,1 10,9 9,1 1 4,3 2,7 0 1,20 1,20 1,59 0,36 0,22 

N. jonquilla Rio Tozo 21,2 19,6 8,3 6,1 7,6 5,6 1 5,8 2,9 1 1,36 1,36 2,00 0,70 0,35 

N. jonquilla Rio Tozo 31,8 22 10,6 8,1 9,5 7,3 1 4,8 2,3 0 1,31 1,31 2,09 0,45 0,22 

N. jonquilla Rio Tozo 31,6 23,2 9,9 8,2 8,8 7,3 1 6,2 2,9 0 1,20 1,20 2,14 0,63 0,29 

N. jonquilla Rio Tozo 24,3 24,2 12 6,7 10,8 9,4 1 5,4 3,1 0 1,79 1,15 1,74 0,45 0,26 

N. jonquilla Rio Tozo 18,8 22,6 13,1 11,3 10,3 8,4 1 6,2 3,0 1 1,16 1,22 2,07 0,47 0,23 

N. jonquilla Rio Tozo 17,5 17,6 8,5 6,3 6,7 5,9 1 6,4 3,5 1 1,35 1,14 1,83 0,75 0,41 

N. jonquilla Rio Tozo 43,3 23 11,5 8,5 9,5 7,1 1 5,6 3,7 1 1,35 1,34 1,51 0,49 0,32 

N. jonquilla Rio Tozo 18,8 22,6 13,1 10,9 10,3 6,5 1 6,9 2,9 1 1,20 1,59 2,38 0,53 0,22 

N. jonquilla Rio Tozo 18,3 23,4 9,2 7,9 7,7 6,2 1 6,5 4,5 1 1,16 1,24 1,44 0,71 0,49 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. jonquilla Rio Tozo 35 23 11,7 9,5 10,5 7,2 1 7,2 5,2 1 1,24 1,46 1,38 0,62 0,44 

N. jonquilla Rio Tozo 34,9 22,1 12,7 11 11,6 8,4 1 6,8 4,8 1 1,16 1,38 1,42 0,54 0,38 

N. jonquilla Belver 40,1 19,3 12,0 0,9 11,6 8,5 1 6,7 4,7 1 13,43 1,36 1,43 0,56 0,39 

N. jonquilla Belver 45,7 21,2 12,2 10 11,4 8,7 1 6,9 4,9 1 1,21 1,31 1,41 0,57 0,40 

N. jonquilla Belver 33,6 21,7 11,4 9,9 10,8 9,8 1 5,0 3,6 1 1,15 1,11 1,39 0,44 0,32 

N. jonquilla Belver 24,4 17,6 8,6 7,1 8,3 7,1 1 5,4 3,7 1 1,21 1,17 1,46 0,63 0,43 

N. jonquilla Belver 24 17,9 8,0 6,3 7,8 6,1 1 5,2 3,8 1 1,28 1,28 1,37 0,65 0,48 

N. jonquilla Belver 42,4 18,4 9,0 7,0 8,0 6,3 1 4,9 3,0 1 1,28 1,28 1,63 0,54 0,33 

N. jonquilla Belver 18,4 18 10,0 8,5 8,5 7,2 1 6,2 3,1 1 1,17 1,18 2,00 0,62 0,31 

N. jonquilla Belver 29,7 20,3 12,6 8,9 12,4 9,9 2 8,7 5,2 1 1,42 1,25 1,67 0,69 0,41 

N. jonquilla Belver 31,6 21,7 11,8 9,9 11,8 8,8 1 9,2 4,7 1 1,19 1,34 1,96 0,78 0,40 

N. jonquilla Belver 47 19,5 11,2 9,0 11,3 8,9 1 8,3 5,0 1 1,24 1,27 1,66 0,74 0,45 

N. jonquilla Belver 49,7 26,5 10,2 7,9 9,8 7,9 1 7,9 4,2 1 1,29 1,24 1,88 0,77 0,41 

N. jonquilla Belver 26,7 16,8 10,2 7,1 9,8 6,7 1 6,7 3,0 0 1,44 1,46 2,23 0,66 0,29 

N. jonquilla Belver 26,5 18,9 10,4 9 11,7 8,7 1 7,4 4,4 0 1,16 1,34 1,68 0,71 0,42 

N. jonquilla Belver 31,3 20,2 12,6 9,6 12 8,9 1 8,7 5,5 0 1,31 1,35 1,58 0,69 0,44 

N. jonquilla Belver 24,9 221 14,4 7,6 13,7 8,6 0 6,7 4,7 0 1,89 1,59 1,43 0,47 0,33 

N. jonquilla Belver 30,3 22,5 13 8,6 12,8 7 0 6,7 5,0 0 1,51 1,83 1,34 0,52 0,38 

N. jonquilla Belver 23,4 20,6 11,2 8,3 10,7 8,8 0 8,9 4,1 0 1,35 1,22 2,17 0,79 0,37 

N. jonquilla Belver 17 20,4 14,6 9,1 14 7,8 0 6,9 4,6 1 1,60 1,79 1,50 0,47 0,32 

N. jonquilla Piçarras 23,2 20,4 12,2 9,9 12 8,8 0 9,1 5,1 1 1,23 1,36 1,78 0,75 0,42 

N. jonquilla Piçarras 17,8 19,3 12,5 9,9 12,3 9,4 2 8,6 4,8 1 1,26 1,31 1,79 0,69 0,38 

N. jonquilla Piçarras 19,8 11,1 11,8 8,4 11,3 9,4 2 8,4 4,9 0 1,40 1,20 1,71 0,71 0,42 

N. jonquilla Piçarras 40,2 17,2 10,7 9,3 10,1 8,7 1 8,3 4,5 0 1,15 1,16 1,84 0,78 0,42 

N. jonquilla Piçarras 17,8 19,3 12,1 9,9 11,9 8,8 2 9,1 5,1 1 1,22 1,35 1,78 0,75 0,42 

N. jonquilla Piçarras 32,7 21,4 11,3 9,9 11,3 9,4 2 7,5 3,4 0 1,14 1,20 2,21 0,66 0,30 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. jonquilla Piçarras 19,8 11,1 11,8 8,4 11,3 9,4 1 8,4 4,9 0 1,40 1,20 1,71 0,71 0,42 

N. jonquilla Piçarras 40,2 17,2 10,7 9,3 10,1 8,7 1 8,3 4,5 0 1,15 1,16 1,84 0,78 0,42 

N. jonquilla Piçarras 20,5 16,2 11,5 9,5 11,5 9,3 1 9,8 4,6 0 1,21 1,24 2,13 0,85 0,40 

N. jonquilla Piçarras 43,9 22 10,6 7,7 9,6 8,3 1 8,3 4,8 1 1,38 1,16 1,73 0,78 0,45 

N. jonquilla Piçarras 36,6 19,1 10,1 7,4 9,4 7 1 6,7 3,8 1 1,36 1,34 1,76 0,66 0,38 

N. jonquilla Piçarras 32,7 21,1 8,5 6,5 8,5 7 1 6,4 3,3 1 1,31 1,21 1,94 0,75 0,39 

N. jonquilla Piçarras 33 20,2 10,3 9,3 10,5 9,1 1 8,0 4,7 0 1,11 1,15 1,70 0,78 0,46 

N. jonquilla Piçarras 45 24,8 10,1 8,6 10,5 8,7 1 8,6 4,2 1 1,17 1,21 2,05 0,85 0,42 

N. jonquilla Piçarras 28 23,1 12,8 10,0 12 9,4 2 8,9 5,2 0 1,28 1,28 1,71 0,70 0,41 

N. jonquilla Piçarras 23,6 23 11,5 9,0 10,9 8,5 2 8,5 4,7 0 1,28 1,28 1,81 0,74 0,41 

N. jonquilla Piçarras 31,5 25,4 11,2 9,5 11 9,4 2 9,4 4,9 0 1,18 1,17 1,92 0,84 0,44 

N. jonquilla Piçarras 47 25,8 12,5 9,2 10,7 7,4 2 7,4 4,9 0 1,36 1,45 1,50 0,59 0,39 

N. jonquilla Piçarras 37,3 18,8 11 8,7 10 9,7 1 6,0 4,0 1 1,27 1,03 1,49 0,54 0,36 

N. jonquilla Alcáçovas 26,1 26,9 13,3 9,9 10,6 7,2 1 6,0 4,9 0 1,35 1,47 1,22 0,45 0,37 

N. jonquilla Alcáçovas 27,3 25,3 11,1 6,1 11 9,8 1 6,0 4,9 0 1,83 1,12 1,22 0,54 0,44 

N. jonquilla Alcáçovas 43,2 18,4 9,3 7,6 9,3 7,6 1 6,3 3,4 1 1,22 1,22 1,85 0,67 0,37 

N. jonquilla Alcáçovas 43 21,1 8,2 6,8 8,2 7,1 0 6,5 3,1 0 1,20 1,16 2,09 0,79 0,38 

N. jonquilla Alcáçovas 25,5 17,7 9,6 7 8,3 7,7 1 4,8 3,6 1 1,36 1,08 1,33 0,50 0,38 

N. jonquilla Alcáçovas 26,7 23,7 12,5 6,8 12,1 7,2 1 7,0 3,2 1 1,83 1,69 2,20 0,56 0,26 

N. jonquilla Alcáçovas 24,2 25,3 11,8 8,3 11,8 6,4 1 8,2 3,2 1 1,42 1,86 2,56 0,69 0,27 

N. jonquilla Alcáçovas 28,2 23,1 9,3 7,8 8,9 7,5 0 8,5 3,1 0 1,19 1,18 2,73 0,91 0,33 

N. jonquilla Alcáçovas 42,8 20,8 11 8,8 8,9 8,4 0 8,5 4,0 0 1,24 1,06 2,11 0,77 0,36 

N. jonquilla Alcáçovas 19,2 22,2 7,8 6 7,5 7,1 0 6,5 3,2 1 1,29 1,06 2,04 0,84 0,41 

N. jonquilla Alcáçovas 25,9 20,1 8,4 5,8 8,4 4,7 0 5,9 3,2 0 1,44 1,79 1,83 0,70 0,38 

N. jonquilla Alcáçovas 26,1 16,2 9,3 8 8,8 7,7 1 9,1 3,0 1 1,16 1,15 3,03 0,98 0,32 

N. jonquilla Alcáçovas 24,1 23,9 10,2 7,8 9 5,4 1 5,9 3,0 0 1,31 1,66 1,95 0,57 0,29 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. jonquilla Alcáçovas 40,3 24,9 10 5,3 8,5 6,7 1 7,4 4,0 1 1,89 1,26 1,85 0,74 0,40 

N. jonquilla Alcáçovas 17 18 6,8 4,5 6,2 7,2 1 4,8 3,1 1 1,51 0,86 1,55 0,71 0,46 

N. jonquilla Alcáçovas 37,1 18,5 10,8 8 9,9 5,4 1 7,7 3,0 1 1,35 1,84 2,58 0,72 0,28 

N. jonquilla Alcáçovas 26,3 20 7,1 4,4 6,7 5,7 1 6,7 2,8 1 1,60 1,17 2,40 0,95 0,39 

N. jonquilla Alcáçovas 31,2 17,2 8 6,5 7,3 7,9 0 5,7 2,8 1 1,23 0,93 2,03 0,71 0,35 

N. jonquilla Alcáçovas 34,9 11,2 8,5 6,7 7,2 7 0 4,5 2,1 1 1,26 1,02 2,13 0,53 0,25 

N. jonquilla Alcáçovas 19,4 14 6,9 4,9 5,9 7,3 0 4,0 3,9 1 1,40 0,81 1,02 0,57 0,57 

N. jonquilla Alcáçovas 32 17 7 5,6 6,8 6,5 0 5,3 2,7 1 1,25 1,05 1,98 0,76 0,39 

N. jonquilla Alcáçovas 27,3 16,6 8,8 4,8 8,2 5,8 0 6,6 3,3 1 1,83 1,41 1,99 0,75 0,38 

N. jonquilla Alcáçovas 25 21 10,3 8,5 8,9 7,1 2 6,6 3,9 1 1,22 1,25 1,69 0,64 0,38 

N. jonquilla Alcáçovas 34 17,9 6,8 3,7 6,8 0,8 1 6,3 3,0 1 1,83 8,39 2,09 0,92 0,44 

N. jonquilla Rio Vascão 33,6 21,7 11,4 9,5 10,8 6,9 1 6,3 3,6 1 1,20 1,58 1,74 0,55 0,32 

N. jonquilla Rio Vascão 24,4 17,6 8,6 7,5 8,3 6,6 1 8,6 3,7 1 1,15 1,26 2,33 1,00 0,43 

N. jonquilla Rio Vascão 24 17,9 8 6,1 7,8 7,9 1 7,0 3,8 1 1,31 0,99 1,85 0,88 0,48 

N. jonquilla Rio Vascão 45,1 23,1 8,8 7,3 8,8 7,3 2 7,0 3,6 1 1,20 1,20 1,96 0,80 0,41 

N. jonquilla Rio Vascão 26 25 11,2 9,7 1,06 7,8 2 6,6 4,0 0 1,15 0,14 1,65 0,59 0,36 

N. jonquilla Rio Vascão 26,2 26,2 13,1 10,7 10,8 6,1 1 7,0 4,0 0 1,22 1,77 1,75 0,53 0,31 

N. jonquilla Rio Vascão 23,6 23,1 12,5 11 11,6 7,8 2 6,2 3,9 0 1,14 1,48 1,59 0,50 0,31 

N. jonquilla Rio Vascão 16 22,8 10,3 7,7 9,7 7,8 2 7,2 4,3 0 1,34 1,24 1,67 0,70 0,42 

N. jonquilla Rio Vascão 36,1 23,9 12 7,5 12,2 4,2 2 6,9 5,0 0 1,59 2,90 1,38 0,58 0,42 

N. jonquilla Rio Vascão 31,8 25,2 12,8 10,3 11,1 8,3 2 5,9 5,1 0 1,24 1,33 1,16 0,46 0,40 

N. jonquilla Rio Vascão 34,7 22,8 11,2 7,7 7,9 5,8 2 5,7 4,2 0 1,46 1,35 1,36 0,51 0,38 

N. jonquilla Rio Vascão 47,2 24,7 12,6 9,2 10,8 5,4 2 5,5 3,5 0 1,38 2,00 1,57 0,44 0,28 

N. jonquilla Rio Vascão 27,1 25,2 11,1 8,1 10,7 4,1 1 6,1 4,9 0 1,36 2,61 1,24 0,55 0,44 

N. jonquilla Rio Vascão 28,3 18,4 9,3 7,1 9,3 4,9 1 6,3 3,4 0 1,31 1,90 1,85 0,68 0,37 

N. jonquilla Rio Vascão 43,2 21,1 8,2 7,4 8,2 4,2 1 6,5 3,1 0 1,11 1,96 2,10 0,79 0,38 
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N. jonquilla Rio Vascão 49,5 17,7 9,6 8,2 8,3 6 1 6,9 3,6 0 1,17 1,38 1,92 0,72 0,38 

N. jonquilla Rio Vascão 43,9 22,2 9,3 7,3 9,3 6,6 1 5,5 3,3 0 1,28 1,41 1,67 0,59 0,35 

N. jonquilla Rio Vascão 36,6 19,1 9 7 9 4,5 1 4,9 3,3 0 1,28 2,01 1,48 0,54 0,37 

N. jonquilla Rio Vascão 32,7 21,1 9,7 8,2 9,1 3,7 1 5,6 3,4 0 1,18 2,45 1,65 0,58 0,35 

N. jonquilla Rio Vascão 33 20,2 9,4 7,3 8,3 4,5 1 6,3 3,2 0 1,28 1,85 1,97 0,67 0,34 

N. willkommii R. de Quarteira 39,2 10,3 8,7 7,1 8,6 7 1 8,4 4,7 1 1,23 1,23 1,79 0,97 0,54 

N. willkommii R. de Quarteira 39,7 12 9,8 8 8,9 7,2 1 8,2 5,2 1 1,23 1,24 1,58 0,84 0,53 

N. willkommii R. de Quarteira 19,9 12,7 8,6 3,8 8 4,3 1 7,5 5,7 1 2,26 1,86 1,32 0,87 0,66 

N. willkommii R. de Quarteira 20,2 12,8 9,7 9,8 9,7 7,3 2 7,0 4,0 1 0,99 1,33 1,75 0,72 0,41 

N. willkommii R. de Quarteira 10,5 12,5 8,2 6,3 6,3 5,9 1 7,2 4,6 1 1,30 1,07 1,57 0,88 0,56 

N. willkommii R. de Quarteira 11,8 12,8 8,2 6,3 6,3 5,9 2 8,0 4,3 1 1,30 1,07 1,86 0,98 0,52 

N. willkommii R. de Quarteira 15,1 14 8,2 7,7 7,2 6,6 1 7,2 5,1 1 1,06 1,09 1,41 0,88 0,62 

N. willkommii R. de Quarteira 19,1 14,4 7,9 6 7,5 5,6 2 7,9 5,5 2 1,32 1,34 1,44 1,00 0,70 

N. willkommii R. de Quarteira 21,6 13,5 7,6 6,2 7 7 2 9,4 3,8 1 1,23 1,00 2,47 1,24 0,50 

N. willkommii R. de Quarteira 19,6 15,8 7,6 6,7 7,1 5,7 2 8,9 4,7 2 1,13 1,25 1,89 1,17 0,62 

N. willkommii R. de Quarteira 19,9 14,2 6,5 4,6 5,5 4,4 1 6,1 3,1 1 1,41 1,25 1,97 0,94 0,48 

N. willkommii R. de Quarteira 22,5 15,5 8,5 6,8 7,8 6,5 1 8,3 5,0 1 1,25 1,20 1,66 0,98 0,59 

N. willkommii R. de Quarteira 19,3 13 7 4,9 6,5 4,6 0 7,1 4,4 0 1,43 1,41 1,61 1,01 0,63 

N. willkommii R. de Quarteira 19,5 15,2 9,2 5 8,4 5,8 1 8,2 4,9 1 1,84 1,45 1,67 0,89 0,53 

N. willkommii R. de Quarteira 16,2 13,9 7,6 4,4 7,4 4,3 1 5,5 4,5 2 1,73 1,72 1,22 0,72 0,59 

N. willkommii R. de Quarteira 23,8 17,2 6,7 7,7 8,3 5,3 1 7,5 5,1 1 0,87 1,57 1,47 1,12 0,76 

N. willkommii R. de Quarteira 9,8 15,1 7,2 0,51 7,1 4,2 2 6,5 2,9 0 14,12 1,69 2,24 0,90 0,40 

N. willkommii R. de Quarteira 20,4 15,6 6,3 3,9 4,7 4,2 2 4,2 2,3 0 1,62 1,12 1,83 0,67 0,37 

N. willkommii R. de Quarteira 23,6 14,2 7,5 5,5 6,7 5,8 1 7,5 3,0 0 1,36 1,16 2,50 1,00 0,40 

N. willkommii R. de Quarteira 29,3 17,1 7,4 6,7 7,4 6,2 1 7,4 3,6 0 1,10 1,19 2,06 1,00 0,49 

N. willkommii R. de Quarteira 40,3 15,3 6,7 4,4 6 5,4 1 5,4 4,0 0 1,52 1,11 1,35 0,81 0,60 
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N. willkommii R. de Quarteira 19,6 13,8 7,4 4,7 6,9 4,1 1 6,4 3,7 1 1,57 1,68 1,73 0,86 0,50 

N. willkommii R. de Quarteira 28,6 15,4 9,3 4,3 8,5 4,6 1 7,7 4,4 1 2,16 1,85 1,75 0,83 0,47 

N. willkommii R. de Quarteira 52,8 14,4 7,1 6,3 7,3 7 2 7,7 5,1 1 1,13 1,04 1,51 1,08 0,72 

N. willkommii R. de Quarteira 42 13,9 8,7 6 7,4 5,5 2 8,1 5,7 1 1,45 1,35 1,42 0,93 0,66 

N. willkommii R. de Quarteira 34,7 16,7 9,9 7,5 8,7 6,7 2 9,7 5,3 1 1,32 1,30 1,83 0,98 0,54 

N. willkommii R. de Quarteira 24,1 15,1 8,3 7,3 8,1 6,2 1 7,8 5,6 0 1,14 1,31 1,39 0,94 0,67 

N. willkommii R. de Quarteira 28,1 15,2 10 6,7 8,2 6,4 1 8,7 6,0 0 1,49 1,28 1,45 0,87 0,60 

N. fernandesii Benameji 24,6 25,2 12,6 6,7 10,4 6,3 2 10,8 6,3 2 1,88 1,65 1,71 0,86 0,50 

N. fernandesii Benameji 26,4 21,5 10,7 7 10,4 6,3 2 10,2 5,3 1 1,53 1,65 1,92 0,95 0,50 

N. fernandesii Benameji 13,9 23,8 11,6 7,1 11,3 6,3 2 11,2 6,7 2 1,63 1,79 1,67 0,97 0,58 

N. fernandesii Benameji 33,2 22,4 11,4 7,5 10,3 6,5 2 10,0 5,5 2 1,52 1,58 1,82 0,88 0,48 

N. fernandesii Benameji 19,9 20,3 11,8 7,4 11,1 7,1 2 11,1 5,5 1 1,59 1,56 2,02 0,94 0,47 

N. fernandesii Benameji 19,9 23,8 9,5 5,2 8,3 3,9 2 8,0 5,7 2 1,83 2,13 1,40 0,84 0,60 

N. fernandesii Benameji 33,7 25,9 12,9 7,6 11,1 6 2 9,7 5,6 1 1,70 1,85 1,73 0,75 0,43 

N. fernandesii Benameji 22,3 19,5 8,9 6,4 7,9 5 2 9,5 4,7 1 1,39 1,58 2,02 1,07 0,53 

N. fernandesii Benameji 30,6 20,7 8,9 6,1 8,5 5,6 1 9,6 4,4 1 1,46 1,52 2,18 1,08 0,49 

N. fernandesii Benameji 20 19,2 6,9 3,6 4,6 3,4 1 5,8 3,8 1 1,92 1,35 1,53 0,84 0,55 

N. fernandesii Benameji 12,7 19,2 7,6 4,6 7,9 3,7 2 8,5 4,2 1 1,65 2,14 2,02 1,12 0,55 

N. fernandesii Benameji 20,5 17,9 6,8 3,8 7,3 4,3 2 6,6 4,2 2 1,79 1,70 1,57 0,97 0,62 

N. fernandesii Benameji 40 20,1 8 5,6 7,2 4,1 2 7,0 6,0 2 1,43 1,76 1,17 0,88 0,75 

N. fernandesii Benameji 18 21 8,5 5,9 7,5 4,3 2 8,1 6,2 2 1,44 1,74 1,31 0,95 0,73 

N. fernandesii Benameji 34,3 23,5 10,4 6,5 10,1 6,9 2 8,2 5,2 2 1,60 1,46 1,58 0,79 0,50 

N. fernandesii Benameji 16,4 25,8 9,2 6 9 6,3 2 7,4 5,0 2 1,53 1,43 1,48 0,80 0,54 

N. fernandesii Reguengo 35,1 10,6 7,9 4,8 6,8 4,9 2 7,3 3,8 1 1,65 1,39 1,92 0,92 0,48 

N. fernandesii Reguengo 27,9 10,8 10,5 5 9,5 5 2 8,4 5,4 1 2,10 1,90 1,56 0,80 0,51 
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N. fernandesii Reguengo 43,2 10,7 11,2 6,9 11 6,3 2 11,7 5,2 2 1,62 1,75 2,25 1,04 0,46 

N. fernandesii Reguengo 31,2 11,8 11,7 4,8 10,8 4,8 1 8,2 6,3 1 2,44 2,25 1,30 0,70 0,54 

N. fernandesii Reguengo 42,1 16,2 12,1 5,8 10 4,8 1 10,3 6,2 2 2,09 2,08 1,66 0,85 0,51 

N. fernandesii Reguengo 18 18,5 7,0 3,1 5,9 3,6 2 7,5 5,8 2 2,26 1,64 1,29 1,07 0,83 

N. fernandesii Reguengo 30,2 18 10,2 6,3 8,3 5,4 2 10,3 7,1 2 1,62 1,54 1,45 1,01 0,70 

N. fernandesii Reguengo 16,8 16,8 11,4 5,4 9,5 5,8 2 9,8 6,7 2 2,11 1,64 1,46 0,86 0,59 

N. fernandesii Reguengo 19,5 16,5 7,7 5 7,7 4,4 1 5,9 5,3 2 1,54 1,75 1,11 0,77 0,69 

N. fernandesii Reguengo 35,4 16,9 9,9 6,2 9 4,2 2 7,5 7,9 2 1,60 2,14 0,95 0,76 0,80 

N. fernandesii Reguengo 23 16,5 9,6 5 9,1 4,5 1 6,8 5,8 2 1,92 2,02 1,17 0,71 0,60 

N. fernandesii Reguengo 40,5 19,8 8,4 6 7,4 4,3 2 7,2 6,0 2 1,40 1,72 1,20 0,86 0,71 

N. fernandesii Reguengo 33,2 20,1 8,0 5,6 7,6 4,1 2 8,2 5,9 2 1,43 1,85 1,39 1,03 0,74 

N. fernandesii Reguengo 19,7 17,2 8,5 5,8 7,6 4,4 2 8,5 5,8 2 1,47 1,73 1,47 1,00 0,68 

N. fernandesii Reguengo 32,4 19,3 11,1 6,8 8,2 4,7 2 14,0 7,2 2 1,63 1,74 1,94 1,26 0,65 

N. fernandesii Reguengo 41,2 18,7 11,2 6,7 8,3 5 2 13,8 6,1 2 1,67 1,66 2,26 1,23 0,54 

N. fernandesii Reguengo 13 17,8 8,5 5,9 8 4,5 2 8,5 5,0 0 1,44 1,78 1,70 1,00 0,59 

N. fernandesii Reguengo 22,4 17,2 12,1 6,3 1,02 5,1 2 8,4 5,5 2 1,92 0,20 1,53 0,69 0,45 

N. fernandesii Reguengo 24,1 18,9 11,8 5,5 1,04 5,2 2 8,7 6,2 2 2,15 0,20 1,40 0,74 0,53 

N. fernandesii Reguengo 47,2 22,2 17,6 8,2 15,2 7 2 12,2 7,2 2 2,15 2,17 1,69 0,69 0,41 

N. fernandesii Reguengo 29 19,1 9,3 6,8 8,2 5,6 1 10,2 5,4 2 1,37 1,46 1,89 1,10 0,58 

N. fernandesii Reguengo 21,1 19,5 10,2 5,6 9,2 5,4 2 8,2 5,4 2 1,82 1,70 1,52 0,80 0,53 

N. fernandesii Reguengo 24,3 18,1 8,7 5 7,2 4,2 2 7,2 5,2 2 1,74 1,71 1,38 0,83 0,60 

N. fernandesii Bencatel 33,4 18,7 11 5,5 10,5 4 2 10,2 6,1 2 2,00 2,63 1,67 0,93 0,55 

N. fernandesii Bencatel 42 17,4 11,9 5,4 11,1 5,5 2 10,3 6,1 2 2,20 2,02 1,69 0,87 0,51 

N. fernandesii Bencatel 19,2 11,7 8,7 3,9 7 4 1 6,9 5,1 2 2,23 1,75 1,35 0,79 0,59 

N. fernandesii Bencatel 42,1 17,9 10,6 7,5 11 7,1 2 12,1 5,5 1 1,41 1,55 2,20 1,14 0,52 

N. fernandesii Bencatel 35,6 46,5 10,5 6,8 10,5 6,7 2 10,6 5,5 2 1,54 1,57 1,93 1,01 0,52 
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N. fernandesii Bencatel 24,1 19,5 10,2 5,6 8,3 4,3 1 8,0 4,8 2 1,82 1,93 1,67 0,78 0,47 

N. fernandesii Bencatel 18,5 62,2 10,9 6,8 8,9 5,9 2 8,2 6,0 2 1,60 1,51 1,37 0,75 0,55 

N. fernandesii Bencatel 31,5 17,5 9,8 4,6 8,5 4,7 2 10,0 5,0 2 2,13 1,81 2,00 1,02 0,51 

N. fernandesii Bencatel 43,9 18,4 11,4 6,2 11,9 5,8 1 8,4 6,3 2 1,84 2,05 1,33 0,74 0,55 

N. fernandesii Bencatel 36,5 17,6 10,4 5,1 10,2 4,7 1 8,7 6,7 2 2,04 2,17 1,30 0,84 0,64 

N. fernandesii Bencatel 23,4 16 7,9 5 7,6 4,4 2 8,4 5,3 2 1,58 1,73 1,58 1,06 0,67 

N. fernandesii Bencatel 12,0 21,5 8,7 5 8,2 4,9 1 6,8 5,8 2 1,74 1,67 1,17 0,78 0,67 

N. fernandesii Bencatel 20,2 7,4 9,8 4,5 9,6 5,8 2 7,6 4,1 2 2,18 1,66 1,85 0,78 0,42 

N. fernandesii Bencatel 27,7 16,8 7,1 6 7,1 4,5 2 9,6 4,8 2 1,18 1,58 2,00 1,35 0,68 

N. fernandesii Bencatel 38,4 17,6 10,6 7 9,7 5,8 2 9,7 5,7 1 1,51 1,67 1,70 0,92 0,54 

N. fernandesii Bencatel 16,9 16,8 9 5,5 6,8 3,8 2 6,2 2,9 1 1,64 1,79 2,14 0,69 0,32 

N. fernandesii Bencatel 22,1 17,7 9 5,5 8,2 4 2 8,0 4,1 1 1,64 2,05 1,95 0,89 0,46 

N. fernandesii Bencatel 33,1 16 7,8 5,1 7,5 4,6 2 6,2 3,7 2 1,53 1,63 1,68 0,79 0,47 

N. fernandesii Bencatel 21,1 17,2 8 2,8 7,8 3,8 2 4,7 4,0 1 2,86 2,05 1,18 0,59 0,50 

N. fernandesii Bencatel 38,4 17,6 9,8 6 9,5 4,4 1 6,0 4,1 1 1,63 2,16 1,46 0,61 0,42 

N. fernandesii Bencatel 24,6 17,4 8,1 6,4 8,2 5,4 2 9,2 4,7 1 1,27 1,52 1,96 1,14 0,58 

N. fernandesii Bencatel 34,2 13,3 13,5 8,6 10,2 7,1 2 8,5 4,3 2 1,57 1,44 1,98 0,63 0,32 

N. fernandesii Escanuelas 37,2 19,2 11,9 6,2 10,8 5,8 1 7,8 4,2 2 1,92 1,86 1,86 0,66 0,35 

N. fernandesii Escanuelas 43,2 17,2 8,8 5,4 8,4 5,2 2 8,1 4,2 2 1,63 1,62 1,93 0,92 0,48 

N. fernandesii Escanuelas 49 12,3 10,2 4,9 9,9 5,1 1 9,1 4,8 1 2,08 1,94 1,90 0,89 0,47 

N. fernandesii Escanuelas 31,9 17,7 9,3 5,7 8,6 5 2 7,4 4,6 1 1,63 1,72 1,61 0,80 0,49 

N. fernandesii Escanuelas 22,7 14,4 8,1 4,4 7,7 4 1 5,8 4,2 2 1,84 1,93 1,38 0,72 0,52 

N. fernandesii Escanuelas 35 15,9 8,7 4,1 8,4 5,1 2 8,1 4,3 2 2,12 1,65 1,88 0,93 0,49 

N. fernandesii Escanuelas 33,9 17,3 8,7 5,1 8,6 3,7 2 6,4 2,3 1 1,71 2,32 2,78 0,74 0,26 

N. fernandesii Escanuelas 22,3 18,6 9,1 3,9 9 3,4 1 6,1 4,0 1 2,33 2,65 1,53 0,67 0,44 

N. fernandesii Escanuelas 27,5 17 8,1 4,9 8 4,2 2 6,9 3,9 1 1,65 1,90 1,77 0,85 0,48 
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N. fernandesii Escanuelas 35,8 18,1 9,5 5,1 8,6 4 1 8,2 4,0 1 1,86 2,15 2,05 0,86 0,42 

N. fernandesii Escanuelas 22,3 18,9 8,1 3,8 6,8 2,9 2 5,3 3,2 1 2,13 2,34 1,66 0,65 0,40 

N. fernandesii Escanuelas 36,3 20 9,0 4,3 8 3,8 2 6,7 3,8 1 2,09 2,11 1,76 0,74 0,42 

N. fernandesii Escanuelas 45 20,3 9,5 5,6 9,5 4,9 1 7,3 3,8 1 1,70 1,94 1,92 0,77 0,40 

N. fernandesii Escanuelas 32,7 17,1 10,1 4,6 9,5 4 1 8,7 4,6 2 2,20 2,38 1,89 0,86 0,46 

N. fernandesii Escanuelas 26 17,1 8,6 5 8,2 4,2 1 8,7 4,7 1 1,72 1,95 1,85 1,01 0,55 

N. fernandesii Escanuelas 22,8 17,1 7,6 4,6 7,7 4,4 1 8,3 4,5 2 1,65 1,75 1,84 1,09 0,59 

N. fernandesii Escanuelas 39,7 19,9 9,7 5,5 9 3,2 2 7,6 4,0 1 1,76 2,81 1,90 0,78 0,41 

N. fernandesii Escanuelas 29,3 19,2 8,8 5,0 8,5 3,3 2 5,9 3,3 1 1,76 2,58 1,79 0,67 0,38 

N. fernandesii Escanuelas 19,6 15,8 5,9 3,4 5,9 3,3 2 5,5 3,6 1 1,74 1,79 1,53 0,93 0,61 

N. fernandesii Escanuelas 38,1 17,8 8,9 6,4 8,2 5,1 2 10,1 5,1 2 1,39 1,61 1,98 1,13 0,57 

N. fernandesii Escanuelas 26,7 16,1 10,6 7,5 11,1 6,4 1 10,7 6,3 2 1,41 1,73 1,70 1,01 0,59 

N. fernandesii Escanuelas 24,9 16,5 10,3 5,6 8,2 3,9 2 7,2 4,5 2 1,84 2,10 1,60 0,70 0,44 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 37,5 16,8 10,6 5,4 8,7 4,4 2 7,3 6,0 2 1,96 1,98 1,22 0,69 0,57 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 31,1 17,7 8,9 3,5 8,7 4,5 2 7,0 4,7 1 2,54 1,93 1,49 0,79 0,53 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 27,5 16,9 9,1 3,8 8,7 4,2 1 6,0 4,2 2 2,39 2,07 1,43 0,66 0,46 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 33,5 15,1 10,1 4,7 9,5 5,1 1 7,9 5,2 2 2,15 1,86 1,52 0,78 0,51 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 34,3 16,4 8,8 5 7,9 3,4 1 7,5 4,0 1 1,76 2,32 1,88 0,85 0,45 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 36,7 17 9,5 5,9 9 3,9 1 8,6 4,2 1 1,61 2,31 2,05 0,91 0,44 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 29,2 17,1 9,3 5,2 7,7 4,1 2 7,4 4,5 1 1,79 1,88 1,64 0,80 0,48 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 26,1 17,2 9,8 5 9,4 3,8 2 8,3 4,2 1 1,96 2,47 1,98 0,85 0,43 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 36 9,5 10,6 5,7 10,6 5,1 2 8,2 4,5 2 1,86 2,08 1,82 0,77 0,42 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 28,3 16,4 9,6 3,7 8,7 4,4 2 6,1 2,9 2 2,59 1,98 2,10 0,64 0,30 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 31,6 16,8 8,1 4,7 7,5 3,7 2 6,3 3,7 2 1,72 2,03 1,70 0,78 0,46 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 33,3 18,4 7,8 5 7,6 4,5 2 7,9 4,7 2 1,56 1,69 1,68 1,01 0,60 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 30,7 19,7 9,1 5,4 8,6 4,4 2 7,5 4,7 2 1,69 1,95 1,60 0,82 0,52 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 21,2 16,1 8,7 4,2 8,5 3,0 2 5,7 3,9 2 2,07 2,83 1,46 0,66 0,45 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 34,6 9,1 9,1 4,5 8,4 5,0 2 6,0 4,2 2 2,02 1,68 1,43 0,66 0,46 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 38 19,1 10,1 6,1 9 3,2 2 7,4 3,3 1 1,66 2,81 2,24 0,73 0,33 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 49,3 19,6 8,3 5,0 7,3 3,5 1 6,7 3,9 1 1,66 2,09 1,72 0,81 0,47 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 29,1 22 12,1 6,3 1,03 5,0 2 11,2 6,0 2 1,92 0,21 1,87 0,93 0,50 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 21,1 16,4 8,9 4,3 9,2 3,4 2 9,0 5,1 2 2,07 2,71 1,76 1,01 0,57 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 7,4 17,1 11,1 5,9 9,1 3,4 2 11,8 5,5 2 1,88 2,68 2,15 1,06 0,50 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 22,2 16,3 9,2 5,4 9,1 3,2 1 7,9 4,2 1 1,70 2,84 1,88 0,86 0,46 

N. fernandesii Virgen de la Cabeza 29,1 17,5 11,2 5,8 9,9 4,1 2 7,0 4,9 2 1,93 2,41 1,43 0,63 0,44 
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Anexo II-a - Dados biométricos da secção Juncifolii. Comprimento do pedicelo – Ped; Comprimento do tubo do perianto - Tubo; Comprimento do segmento do 

perianto mais longo - SMAC; Largura do segmento do perianto mais longo - SMAL; Comprimento e largura do segmento do perianto mais curto; Largura da 

coroa – CorL; Altura da coroa – CorA; Comprimento do maior mucrão - Muc, em três classes: mucrão nulo (0), mucrão < 1 mm (1), mucrão > 1 mm (2); 

Profundidade dos lobulos da coroa – Lob, em três classes: lóbulos nulos (0), lóbulos < 1 mm (1),  lóbulos > 1 mm (2). Razão entre a largura e o comprimento do 

segmento do perianto mais longo -SMAC/L; razão entre a largura e o comprimento segmento do perianto mais curto - SmeC/L; razão entre o comprimento e a 

largura da coroa - CorL/A; razão entre a altura da coroa e o comprimento do maior segmento do perianto - CorA/SMAC; razão entre a largura da coroa e o 

comprimento do maior segmento do perianto - CorA/SMAC; razão entre a altura da coroa e o comprimento do maior segmento do perianto - CorA/SMAC. 

Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. baeticus La Cabra 16,2 24,4 113 86 95 63 2 93 43 2 1,314 1,508 2,163 0,823 0,381 

N. baeticus La Cabra 15,5 26,4 99 95 95 71 1 105 43 2 1,042 1,338 2,442 1,061 0,434 

N. baeticus La Cabra 20,4 22,6 106 83 99 63 2 108 58 2 1,277 1,571 1,862 1,019 0,547 

N. baeticus La Cabra 29,2 24,1 108 87 96 58 1 94 59 2 1,241 1,655 1,593 0,870 0,546 

N. baeticus La Cabra 18,2 25,9 85 62 96 51 1 74 42 1 1,371 1,882 1,762 0,871 0,494 

N. baeticus La Cabra 24,6 25,1 91 66 88 50 2 75 36 1 1,379 1,760 2,083 0,824 0,396 

N. baeticus La Cabra 19,1 23,5 100 77 96 58 2 66 33 1 1,299 1,655 2,000 0,660 0,330 

N. baeticus La Cabra 19,9 16,8 90 59 77 49 2 57 84 1 1,525 1,571 0,679 0,633 0,933 

N. baeticus La Cabra 16,3 19,1 108 64 102 89 2 77 60 2 1,688 1,146 1,283 0,713 0,556 

N. baeticus La Cabra 18,3 24,4 111 77 96 46 2 60 34 1 1,442 2,087 1,765 0,541 0,306 

N. baeticus La Cabra 18,9 24,4 103 84 90 62 2 81 53 1 1,226 1,452 1,528 0,786 0,515 

N. baeticus La Cabra 14,9 26,4 103 83 78 83 2 93 46 2 1,241 0,940 2,022 0,903 0,447 

N. baeticus La Cabra 18,8 23,0 62 86 78 68 2 93 46 2 0,721 1,147 2,022 1,500 0,742 

N. baeticus La Cabra 18,0 22,9 105 72 103 53 2 74 37 1 1,458 1,943 2,000 0,705 0,352 

N. baeticus La Cabra 16,3 20,7 109 60 87 84 2 87 62 1 1,817 1,036 1,403 0,798 0,569 

N. baeticus La Cabra 20,2 20,3 101 40 53 39 2 62 50 1 2,525 1,359 1,240 0,614 0,495 

N. baeticus La Cabra 18,1 20,4 82 65 83 50 2 83 56 1 1,262 1,660 1,482 1,012 0,683 

N. baeticus La Cabra 17,5 16,8 98 62 102 52 2 90 50 2 1,581 1,962 1,800 0,918 0,510 

N. baeticus La Cabra 14,7 18,1 88 62 82 42 2 59 54 2 1,419 1,952 1,093 0,670 0,614 

N. baeticus La Cabra 24,9 18,3 109 61 95 49 1 75 58 2 1,787 1,939 1,293 0,688 0,532 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. baeticus La Cabra 21,0 20,5 89 73 80 67 1 71 41 0 1,219 1,194 1,732 0,798 0,461 

N. baeticus La Cabra 19,1 24,0 86 89 84 75 2 109 45 1 0,966 1,120 2,422 1,267 0,523 

N. baeticus La Cabra 22,4 23,6 101 73 104 64 1 88 37 2 1,384 1,625 2,378 0,871 0,366 

N. baeticus La Cabra 20,3 26,7 70 55 60 49 1 61 36 2 1,273 1,224 1,694 0,871 0,514 

N. baeticus La Cabra 16,9 23,7 87 70 87 66 1 71 45 1 1,243 1,318 1,578 0,816 0,517 

N. baeticus La Cabra 22,3 23,7 81 60 80 53 1 83 37 1 1,350 1,509 2,243 1,025 0,457 

N. baeticus La Cabra 18,9 28,3 79 70 73 68 1 90 48 2 1,129 1,074 1,875 1,139 0,608 

N. baeticus La Cabra 14,6 25,9 86 101 91 75 1 113 49 2 0,851 1,213 2,306 1,314 0,570 

N. baeticus La Cabra 15,3 24,2 88 78 79 73 1 95 63 2 1,128 1,082 1,508 1,080 0,716 

N. baeticus Ronda 14,5 18,3 118 65 98 46 2 81 61 2 1,815 2,130 1,328 0,686 0,517 

N. baeticus Ronda 19,1 19,3 110 63 87 43 2 74 54 2 1,746 2,023 1,370 0,673 0,491 

N. baeticus Ronda 16,3 18,8 117 70 93 42 2 96 59 2 1,671 2,214 1,627 0,821 0,504 

N. baeticus Ronda 17,9 19,1 94 71 97 45 2 94 67 2 1,324 2,156 1,403 1,000 0,713 

N. baeticus Ronda 8,7 21,7 78 49 75 41 2 67 59 2 1,592 1,829 1,136 0,859 0,756 

N. baeticus Ronda 13,9 20,6 115 74 101 59 2 56 43 1 1,554 1,712 1,302 0,487 0,374 

N. baeticus Ronda 20,7 21,9 102 70 102 61 2 87 48 1 1,457 1,672 1,813 0,853 0,471 

N. baeticus Ronda 16,7 21,9 132 88 130 65 2 83 64 2 1,500 2,000 1,297 0,629 0,485 

N. baeticus Ronda 15,2 22,3 97 63 93 61 2 82 48 1 1,540 1,525 1,708 0,845 0,495 

N. baeticus Ronda 17,8 23,1 114 71 109 63 2 83 57 2 1,606 1,730 1,456 0,728 0,500 

N. baeticus Ronda 24,9 21,6 125 78 122 75 2 83 57 2 1,603 1,627 1,456 0,664 0,456 

N. baeticus Ronda 8,6 21,4 122 77 111 70 2 83 55 2 1,584 1,586 1,509 0,680 0,451 

N. baeticus Ronda 12,8 21,7 111 61 99 62 2 81 53 2 1,820 1,597 1,528 0,730 0,477 

N. baeticus Ronda 18,6 20,1 112 86 109 64 2 87 61 2 1,302 1,703 1,426 0,777 0,545 

N. baeticus Ronda 15,9 18,6 109 78 105 64 2 88 77 1 1,397 1,641 1,143 0,807 0,706 

N. baeticus Ronda 15,9 21,5 103 63 94 51 2 51 59 0 1,635 1,843 0,864 0,495 0,573 

N. baeticus Ronda 24,3 21,7 118 79 116 67 2 81 59 1 1,494 1,731 1,373 0,686 0,500 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. baeticus Ronda 24,2 20,3 95 80 85 57 1 79 52 2 1,188 1,491 1,519 0,832 0,547 

N. baeticus Ronda 11,7 16,7 98 74 116 77 2 69 43 0 1,324 1,506 1,605 0,704 0,439 

N. baeticus Ronda 16,7 22,3 116 77 108 53 2 60 40 1 1,506 2,038 1,500 0,517 0,345 

N. baeticus Ronda 19,0 21,7 111 58 99 79 2 78 50 2 1,914 1,253 1,560 0,703 0,450 

N. baeticus Ronda 13,0 16,2 97 63 99 46 2 70 57 2 1,540 2,152 1,228 0,722 0,588 

N. baeticus Ronda 8,4 18,9 108 65 84 53 2 73 49 2 1,662 1,585 1,490 0,676 0,454 

N. baeticus Ronda 17,8 14,1 96 56 80 39 1 68 54 1 1,714 2,051 1,259 0,708 0,563 

N. baeticus Ronda 18,6 18,9 102 63 87 40 2 72 64 2 1,619 2,175 1,125 0,706 0,627 

N. baeticus Ronda 20,5 18,7 96 56 80 39 1 68 54 1 1,714 2,051 1,259 0,708 0,563 

N. baeticus Ronda 20,7 19,1 129 65 118 45 2 78 62 2 1,985 2,622 1,258 0,605 0,481 

N. baeticus Ronda 15,5 20,6 114 75 105 57 2 58 47 1 1,520 1,842 1,234 0,509 0,412 

N. baeticus Ronda 8,6 21,9 85 59 81 47 1 59 39 2 1,441 1,723 1,513 0,694 0,459 

N. baeticus Ronda 14,7 21,2 98 66 104 55 2 61 44 2 1,485 1,891 1,386 0,622 0,449 

N. baeticus Ronda 16,9 21,1 111 68 90 53 2 74 51 2 1,632 1,698 1,451 0,667 0,459 

N. baeticus Ronda 21,0 20,5 89 73 80 67 1 71 41 0 1,219 1,194 1,732 0,798 0,461 

N. baeticus Ronda 19,1 24,0 86 89 84 75 2 109 45 1 0,966 1,120 2,422 1,267 0,523 

N. baeticus Ronda 22,4 23,6 101 73 104 64 1 88 37 2 1,384 1,625 2,378 0,871 0,366 

N. baeticus Ronda 20,3 26,7 70 55 60 49 1 61 36 2 1,273 1,224 1,694 0,871 0,514 

N. baeticus Ronda 16,9 23,7 87 70 87 66 1 71 45 1 1,243 1,318 1,578 0,816 0,517 

N. baeticus Ronda 13,5 21,3 112 75 99 68 2 82 47 1 1,493 1,456 1,745 0,732 0,420 

N. baeticus Ronda 12,7 20,1 104 83 101 67 2 88 52 1 1,253 1,507 1,692 0,846 0,500 

N. baeticus Ronda 18,2 25,9 97 51 85 62 1 74 36 1 1,902 1,371 2,056 0,763 0,371 

N. baeticus Ronda 24,6 25,1 91 66 80 50 2 75 36 1 1,379 1,600 2,083 0,824 0,396 

N. baeticus Ronda 19,1 23,5 100 77 96 58 2 66 33 1 1,299 1,655 2,000 0,660 0,330 

N. assoanus Vale de Escalar 11,9 18,8 102 67 88 57 1 93 44 1 1,522 1,544 2,114 0,912 0,431 

N. assoanus Vale de Escalar 12,0 16,6 74 48 74 37 1 62 36 1 1,542 2,000 1,722 0,838 0,486 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. assoanus Vale de Escalar 14,2 18,3 70 58 68 67 1 64 50 0 1,207 1,015 1,280 0,914 0,714 

N. assoanus Vale de Escalar 15,5 17,1 99 54 78 42 1 61 41 1 1,833 1,857 1,488 0,616 0,414 

N. assoanus Vale de Escalar 22,4 18,1 97 56 95 53 1 76 64 2 1,732 1,792 1,188 0,784 0,660 

N. assoanus Vale de Escalar 16,1 13,5 81 56 63 55 2 86 51 1 1,446 1,145 1,686 1,062 0,630 

N. assoanus Vale de Escalar 17,1 16,5 86 59 76 45 1 72 32 2 1,458 1,689 2,250 0,837 0,372 

N. assoanus Vale de Escalar 14,5 18,3 86 63 79 59 1 95 34 0 1,365 1,339 2,794 1,105 0,395 

N. assoanus Vale de Escalar 12,6 16,4 85 51 78 41 2 60 41 2 1,667 1,902 1,463 0,706 0,482 

N. assoanus Vale de Escalar 13,6 18,1 99 60 94 48 1 90 60 1 1,650 1,958 1,500 0,909 0,606 

N. assoanus Vale de Escalar 15,9 17,2 73 72 72 52 1 82 52 1 1,014 1,385 1,577 1,123 0,712 

N. assoanus Vale de Escalar 12,9 16,2 96 63 88 61 1 68 45 1 1,524 1,443 1,511 0,708 0,469 

N. assoanus Vale de Escalar 17,5 16,3 78 42 68 40 1 62 43 1 1,857 1,700 1,442 0,795 0,551 

N. assoanus S. Juan de la Pena 16,1 18,1 68 39 60 36 1 61 39 1 1,744 1,667 1,564 0,897 0,574 

N. assoanus S. Juan de la Pena 18,4 18,8 89 40 77 55 1 69 46 2 2,225 1,400 1,500 0,775 0,517 

N. assoanus S. Juan de la Pena 11,4 17,5 77 64 63 48 1 73 47 2 1,203 1,313 1,553 0,948 0,610 

N. assoanus S. Juan de la Pena 18,2 19,1 89 59 87 57 1 59 38 2 1,508 1,526 1,553 0,663 0,427 

N. assoanus S. Juan de la Pena 21,0 18,1 87 62 82 50 2 98 50 2 1,403 1,640 1,960 1,126 0,575 

N. assoanus S. Juan de la Pena 18,1 17,1 82 34 77 45 1 50 24 2 2,412 1,711 2,083 0,610 0,293 

N. assoanus S. Juan de la Pena 14,5 16,2 93 57 73 54 2 89 42 2 1,632 1,352 2,119 0,957 0,452 

N. assoanus S. Juan de la Pena 19,3 16,4 103 53 101 68 1 91 56 2 1,943 1,485 1,625 0,883 0,544 

N. assoanus S. Juan de la Pena 17,8 17,2 94 56 84 50 1 79 46 1 1,679 1,680 1,717 0,840 0,489 

N. assoanus S. Juan de la Pena 23,4 17,9 76 58 71 56 1 87 45 2 1,310 1,268 1,933 1,145 0,592 

N. assoanus S. Juan de la Pena 20,4 21,8 101 67 94 63 2 93 56 2 1,507 1,492 1,661 0,921 0,554 

N. assoanus S. Juan de la Pena 27,2 18,4 133 85 115 79 2 84 68 2 1,565 1,456 1,235 0,632 0,511 

N. assoanus S. Juan de la Pena 30,4 19,4 95 75 83 61 1 88 56 1 1,267 1,361 1,571 0,926 0,589 

N. assoanus Saint Del Far 21,6 19,9 122 85 112 58 2 90 64 2 1,435 1,931 1,406 0,738 0,525 

N. assoanus Saint Del Far 19,2 29,4 147 64 139 72 1 108 50 1 2,297 1,931 2,160 0,735 0,340 



Dep. de Protecção das 

Plantas e Fitoecologia. 

Sec. de Fitoecologia 

e herbologia. 

Filogenia e filogeografia do subgénero Narcissus L. 

 

 

 João Paulo Fonseca 226 

 

Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. assoanus Saint Del Far 15,4 23,1 141 87 127 66 2 94 53 2 1,621 1,924 1,774 0,667 0,376 

N. assoanus Saint Del Far 19,1 25,8 152 74 140 52 1 90 79 2 2,054 2,692 1,139 0,592 0,520 

N. assoanus Saint Del Far 41,0 26,2 141 102 132 70 2 92 48 1 1,382 1,886 1,917 0,652 0,340 

N. assoanus Saint Del Far 15,6 21,9 103 65 97 53 2 87 58 2 1,585 1,830 1,500 0,845 0,563 

N. assoanus Saint Del Far 25,2 26,1 170 61 157 79 2 76 75 2 2,787 1,987 1,013 0,447 0,441 

N. assoanus Saint Del Far 25,1 24,8 159 66 146 64 2 88 72 2 2,409 2,281 1,222 0,553 0,453 

N. assoanus Saint Del Far 22,7 21,0 114 49 95 51 2 59 57 2 2,327 1,863 1,035 0,518 0,500 

N. assoanus Saint Del Far 18,4 19,8 101 55 88 62 2 83 60 2 1,836 1,419 1,383 0,822 0,594 

N. assoanus Saint Del Far 20,2 24,2 107 76 107 65 2 82 59 

 

1,408 1,646 1,390 0,766 0,551 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 18,6 17,5 90 50 69 32 1 88 65 1 1,800 2,156 1,354 0,978 0,722 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 16,3 14,1 50 32 43 40 1 46 35 2 1,563 1,075 1,314 0,920 0,700 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 17,4 16,4 60 51 55 40 1 69 41 1 1,176 1,375 1,683 1,150 0,683 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 16,0 15,6 69 45 63 36 1 64 35 0 1,533 1,750 1,829 0,928 0,507 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 11,4 14,5 66 39 57 28 1 64 33 0 1,692 2,036 1,939 0,970 0,500 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 11,5 14,8 74 39 56 30 1 64 42 1 1,897 1,867 1,524 0,865 0,568 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 16,1 17,5 78 52 61 36 1 68 29 0 1,500 1,694 2,345 0,872 0,372 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 7,0 15,8 59 57 58 43 1 63 45 1 1,035 1,349 1,400 1,068 0,763 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 11,1 14,1 50 44 47 36 1 68 25 0 1,136 1,306 2,720 1,360 0,500 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 14,1 14,1 47 57 44 23 2 69 24 0 0,825 1,913 2,875 1,468 0,511 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 10,2 15,6 80 49 77 33 2 62 45 1 1,633 2,333 1,378 0,775 0,563 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 8,5 11,2 62 42 57 35 2 57 41 0 1,476 1,629 1,390 0,919 0,661 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 16,4 14,8 66 46 55 47 2 69 39 1 1,435 1,170 1,769 1,045 0,591 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 17,4 17,0 76 50 60 37 2 63 36 1 1,520 1,622 1,750 0,829 0,474 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 17,4 17,5 74 72 68 60 1 79 38 0 1,028 1,133 2,079 1,068 0,514 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 14,4 16,4 65 60 63 58 1 85 38 0 1,083 1,086 2,237 1,308 0,585 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 19,1 17,2 79 58 67 39 2 50 35 1 1,362 1,718 1,429 0,633 0,443 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 17,5 16,6 67 43 54 29 2 58 43 1 1,558 1,862 1,349 0,866 0,642 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 26,3 14,1 68 51 64 38 1 68 33 0 1,333 1,684 2,061 1,000 0,485 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 19,0 16,7 60 49 60 40 2 61 36 1 1,224 1,500 1,694 1,017 0,600 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 19,0 17,0 75 44 57 33 2 62 37 0 1,705 1,727 1,676 0,827 0,493 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 16,2 15,2 52 34 47 31 1 63 37 1 1,529 1,516 1,703 1,212 0,712 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 18,3 14,7 46 36 46 26 1 68 31 1 1,278 1,769 2,194 1,478 0,674 

N. fern. rivas-

martinezii 
Almuñecar 10,7 15,7 65 54 64 44 2 69 44 1 1,204 1,455 1,568 1,062 0,677 

N. gaditanus Loulé 17,8 10,9 56 39 56 36 2 52 49 2 1,436 1,556 1,061 0,929 0,875 

N. gaditanus Loulé 13,1 8,8 54 41 51 33 1 44 44 1 1,317 1,545 1,000 0,815 0,815 

N. gaditanus Loulé 15,5 12,0 61 38 58 32 2 53 45 2 1,605 1,813 1,178 0,869 0,738 

N. gaditanus Loulé 12,1 11,9 57 38 47 24 2 60 38 0 1,500 1,958 1,579 1,053 0,667 

N. gaditanus Loulé 13,1 11,7 53 38 52 35 1 60 36 0 1,395 1,486 1,667 1,132 0,679 

N. gaditanus Loulé 12,8 12,6 54 43 48 27 1 65 39 1 1,256 1,778 1,667 1,204 0,722 

N. gaditanus Loulé 12,6 11,9 49 35 39 28 1 57 29 0 1,400 1,393 1,966 1,163 0,592 

N. gaditanus Loulé 9,7 10,9 57 32 48 32 1 60 38 0 1,781 1,500 1,579 1,053 0,667 

N. gaditanus Loulé 11,8 13,3 68 68 64 42 1 83 51 2 1,000 1,524 1,627 1,221 0,750 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. gaditanus Loulé 17,9 17,2 71 52 54 38 1 65 54 0 1,365 1,421 1,204 0,915 0,761 

N. gaditanus Loulé 17,2 11,0 51 35 44 30 1 58 33 0 1,457 1,467 1,758 1,137 0,647 

N. gaditanus Loulé 14,1 12,1 50 32 37 21 1 63 38 1 1,563 1,762 1,658 1,260 0,760 

N. gaditanus Loulé 9,6 12,2 57 24 55 35 1 56 49 1 2,375 1,571 1,143 0,982 0,860 

N. gaditanus Loulé 15,9 14,0 60 30 49 25 1 53 41 2 2,000 1,960 1,293 0,883 0,683 

N. gaditanus Loulé 7,8 10,1 42 32 34 25 1 52 35 0 1,313 1,360 1,486 1,238 0,833 

N. gaditanus Loulé 12,9 11,3 51 39 46 29 1 65 38 0 1,308 1,586 1,711 1,275 0,745 

N. gaditanus Loulé 9,9 10,9 62 40 45 25 2 67 30 0 1,550 1,800 2,233 1,081 0,484 

N. gaditanus Loulé 9,2 11,3 55 27 54 41 1 58 36 0 2,037 1,317 1,611 1,055 0,655 

N. gaditanus Loulé 6,6 11,6 50 34 42 25 2 62 33 1 1,471 1,680 1,879 1,240 0,660 

N. gaditanus Loulé 7,3 11,9 56 38 52 34 2 60 32 0 1,474 1,529 1,875 1,071 0,571 

N. gaditanus Loulé 13,2 12,5 38 27 36 25 1 32 26 0 1,407 1,440 1,231 0,842 0,684 

N. gaditanus Loulé 15,1 14,4 43 40 39 31 2 58 41 1 1,075 1,258 1,415 1,349 0,953 

N. gaditanus Loulé 3,9 11,5 60 41 46 20 2 67 31 0 1,463 2,300 2,161 1,117 0,517 

N. gaditanus Budens 8,7 11,8 58 35 43 24 2 64 35 0 1,657 1,792 1,829 1,103 0,603 

N. gaditanus Budens 14,3 11,8 41 30 31 27 1 56 38 0 1,367 1,148 1,474 1,366 0,927 

N. gaditanus Budens 12,0 11,7 55 35 43 26 2 56 38 1 1,571 1,654 1,474 1,018 0,691 

N. gaditanus Budens 10,2 13,2 63 40 57 30 2 64 45 2 1,575 1,900 1,422 1,016 0,714 

N. gaditanus Budens 9,7 12,8 42 39 41 26 1 65 50 2 1,077 1,577 1,300 1,548 1,190 

N. gaditanus Budens 13,4 11,5 55 34 49 45 1 65 40 1 1,618 1,089 1,625 1,182 0,727 

N. gaditanus Budens 12,7 11,1 50 41 48 33 2 44 46 1 1,220 1,455 0,957 0,880 0,920 

N. gaditanus Budens 13,6 10,5 61 42 53 38 1 63 48 2 1,452 1,395 1,313 1,033 0,787 

N. gaditanus Budens 13,6 10,7 43 38 43 26 2 59 40 2 1,132 1,654 1,475 1,372 0,930 

N. gaditanus Budens 6,5 12,3 48 34 39 22 2 59 37 2 1,412 1,773 1,595 1,229 0,771 

N. gaditanus Budens 10,2 12,8 54 35 44 26 1 59 37 1 1,543 1,692 1,595 1,093 0,685 

N. gaditanus Budens 16,5 14,2 44 38 35 26 2 62 39 1 1,158 1,346 1,590 1,409 0,886 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. gaditanus Budens 17,3 10,5 42 30 38 20 1 46 27 0 1,400 1,900 1,704 1,095 0,643 

N. gaditanus Budens 11,4 11,9 31 27 29 26 1 38 23 0 1,148 1,115 1,652 1,226 0,742 

N. gaditanus Budens 19,5 12,9 70 44 62 32 2 81 43 1 1,591 1,938 1,884 1,157 0,614 

N. gaditanus Budens 21,5 14,1 67 40 63 37 2 83 47 1 1,675 1,703 1,766 1,239 0,701 

N. gaditanus Budens 10,4 14,4 63 39 63 37 2 55 33 0 1,615 1,703 1,667 0,873 0,524 

N. gaditanus Budens 11,8 13,3 60 43 57 38 2 73 40 0 1,395 1,500 1,825 1,217 0,667 

N. gaditanus Budens 13,0 13,9 49 40 49 29 2 67 47 2 1,225 1,690 1,426 1,367 0,959 

N. gaditanus Budens 15,8 11,1 43 36 37 29 2 52 33 1 1,194 1,276 1,576 1,209 0,767 

N. gaditanus Budens 9,6 13,4 57 42 53 30 2 62 39 1 1,357 1,767 1,590 1,088 0,684 

N. gaditanus Budens 15,7 15,5 66 49 65 38 2 64 43 1 1,347 1,711 1,488 0,970 0,652 

N. gaditanus Budens 27,3 16,0 56 31 55 54 1 64 43 1 1,806 1,019 1,488 1,143 0,768 

N. gaditanus Budens 8,4 10,9 60 29 43 30 2 47 40 0 2,069 1,433 1,175 0,783 0,667 

N. gaditanus Budens 5,4 9,3 43 28 37 20 1 45 29 0 1,536 1,850 1,552 1,047 0,674 

N. gaditanus Budens 9,6 13,4 53 42 54 30 2 43 39 1 1,262 1,800 1,103 0,811 0,736 

N. gaditanus Budens 15,7 15,5 66 49 56 31 2 64 43 1 1,347 1,806 1,488 0,970 0,652 

N. gaditanus Budens 27,3 16,0 65 38 55 54 1 64 43 1 1,711 1,019 1,488 0,985 0,662 

N. gaditanus Budens 12,6 14,7 80 35 56 30 1 74 34 1 2,286 1,867 2,176 0,925 0,425 

N. gaditanus Budens 14,3 15,2 75 44 68 35 1 75 49 1 1,705 1,943 1,531 1,000 0,653 

N. gaditanus Budens 19,8 15,0 73 46 66 35 1 62 42 1 1,587 1,886 1,476 0,849 0,575 

N. gaditanus Budens 25,6 16,4 71 44 81 38 1 56 51 1 1,614 2,132 1,098 0,789 0,718 

N. gaditanus R. da Pena 33,1 15,0 84 44 71 29 1 74 45 1 1,909 2,448 1,644 0,881 0,536 

N. gaditanus R. da Pena 25,9 13,8 65 47 61 38 2 75 61 1 1,383 1,605 1,230 1,154 0,938 

N. gaditanus R. da Pena 9,2 13,5 53 36 52 38 2 55 43 1 1,472 1,368 1,279 1,038 0,811 

N. gaditanus R. da Pena 12,9 13,7 59 49 50 38 2 66 43 1 1,204 1,316 1,535 1,119 0,729 

N. gaditanus R. da Pena 24,1 13,8 66 47 50 35 2 72 46 1 1,404 1,429 1,565 1,091 0,697 

N. gaditanus R. da Pena 4,7 13,2 45 34 48 35 2 55 36 1 1,324 1,371 1,528 1,222 0,800 
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Espécie População Ped Tubo SMAC SMAL SmeC SemL Muc CorL CorA Lob SMAC/L SmeC/L CorL/A CorL/SMAC CorA/SMAC 

N. gaditanus R. da Pena 9,6 15,0 45 26 38 30 2 56 53 1 1,731 1,267 1,057 1,244 1,178 

N. gaditanus R. da Pena 22,4 11,2 52 38 45 25 1 61 41 2 1,368 1,800 1,488 1,173 0,788 

N. gaditanus R. da Pena 7,7 13,2 51 45 52 34 1 64 50 2 1,133 1,529 1,280 1,255 0,980 

N. gaditanus R. da Pena 9,0 13,2 60 46 58 36 1 70 40 2 1,304 1,611 1,750 1,167 0,667 

N. gaditanus R. da Pena 14,3 13,4 70 46 57 32 2 57 51 2 1,522 1,781 1,118 0,814 0,729 

N. gaditanus R. da Pena 20,5 13,2 60 51 51 30 2 74 51 1 1,176 1,700 1,451 1,233 0,850 

N. gaditanus R. da Pena 6,4 12,2 34 29 33 21 2 45 19 1 1,172 1,571 2,368 1,324 0,559 

N. gaditanus R. da Pena 14,7 12,8 62 39 53 32 2 64 56 1 1,590 1,656 1,143 1,032 0,903 

N. gaditanus R. da Pena 9,9 14,0 67 47 49 34 1 66 42 1 1,426 1,441 1,571 0,985 0,627 

N. gaditanus R. da Pena 16,0 15,7 55 43 53 38 2 60 40 1 1,279 1,395 1,500 1,091 0,727 

N. gaditanus R. da Pena 13,4 14,1 67 49 59 38 2 60 42 1 1,367 1,553 1,429 0,896 0,627 

N. gaditanus R. da Pena 23,7 16,1 59 50 48 32 2 64 43 1 1,180 1,500 1,488 1,085 0,729 

N. gaditanus R. da Pena 18,3 13,9 93 57 84 42 2 88 59 1 1,632 2,000 1,492 0,946 0,634 

N. gaditanus R. da Pena 30,4 13,8 76 48 70 36 2 73 58 1 1,583 1,944 1,259 0,961 0,763 

N. gaditanus R. da Pena 10,1 12,6 59 34 42 36 2 57 47 1 1,735 1,167 1,213 0,966 0,797 

N. gaditanus R. da Pena 13,6 13,0 64 43 45 31 2 66 43 1 1,488 1,452 1,535 1,031 0,672 

N. gaditanus R. da Pena 24,8 14,6 69 45 46 36 2 75 44 1 1,533 1,278 1,705 1,087 0,638 

N. gaditanus R. da Pena 7,3 12,7 53 39 56 38 2 61 35 1 1,359 1,474 1,743 1,151 0,660 

N. gaditanus R. da Pena 10,8 12,7 57 42 58 27 2 70 42 1 1,357 2,148 1,667 1,228 0,737 

N. gaditanus R. da Pena 14,6 11,6 62 54 62 48 2 65 46 1 1,148 1,292 1,413 1,048 0,742 

N. gaditanus R. da Pena 20,8 12,8 58 54 52 33 2 55 43 1 1,074 1,576 1,279 0,948 0,741 

N. gaditanus R. da Pena 18,8 14,6 65 32 56 38 1 67 40 1 2,031 1,474 1,675 1,031 0,615 

N. gaditanus R. da Pena 12,6 14,4 73 45 67 38 1 66 49 1 1,622 1,763 1,347 0,904 0,671 

N. gaditanus R. da Pena 11,7 12,4 52 35 46 30 1 58 41 2 1,486 1,533 1,415 1,115 0,788 

N. gaditanus R. da Pena 16,4 15,4 44 26 39 23 2 49 31 1 1,692 1,696 1,581 1,114 0,705 
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