
Colecionáveis: Uma planta: um arbusto 
. Trovisco macho (Daphné gnidium L.) 

O trovisco é um arbusto lenhoso da Família das 
Thymelaeaceae muito comum em toda a região 

mediterrânica desde o sul da Europa ao norte de África, 
de ramos delgados mas flexíveis, pode atingir uma altu
ra de até 2 metros crescendo ramificado a partir da base. 
Folhas - A sua folhagem persistente, densa forma uma 
copa arredondada constituída por folhas de cor verde 
(claro a escuro), lineares e pontiagudas (mas ligeira
mente curvas na H 
extremidade) com 
até 5 cm de com
primento de pecíolo 
curto, que se dis
põem alternada
mente. Possuem 
glândulas odorífe
ras na página infe
rior. 
Flores - Nas 
extremidades dos ramos surgem entre Julho e Outubro 
inflorescências em forma de cacho (panícula) formadas 
por várias flores tubulares hermafroditas (possuem 

I órgãos masculinos e femininos) 
de um tom branco-amarelado que 
exalam um perfume agradável e 
se mantêm durante todo o verão, 
quase desprovidas de pedúnculo. 
São isentas de pétalas mas 
possuem 8 sépalas com 8 
estames cada. 

Fruto - O fruto, com uma única semente, amadurece 
durante o verão e é uma drupa ovóide, carnuda, que 
varia da cor verde (no início) a negra (quando maduro), 
passando pelo laranja-avermelhado. 
Trata-se de uma planta cujos 
frutos são muito apreciados 
pelas aves mas são tóxicas 
quando ingeridas pelo ser 
humano. Contudo, em doses 
controladas, é um laxante 
eficaz. 
Modos de propagação: 
Reproduz-se tanto por 
sementes (preferencialmente colhidas verdes e 
plantadas imediatamente) como por estaca (de madeira 
semi-madura em Julho-Agosto) mas, dificilmente, por 
cortes da raiz (em Dezembro). 
Distribuição geográfica: Sul da Europa, região 
mediterrânica e Macaronésia. Em Portugal ocorre em 
praticamente todo o território em zonas de mato seco, 
matagais e terrenos incultos de solos pobres, rochosos 
e bem drenados, tanto ácidos como básicos, 
suportando bem temperaturas negativas. 
Em geral, faz parte do mato que surge em terrenos que 
foram sujeitos a incêndios. 
Nas Dunas surge na zona de interseção com a Floresta 
estabilizada. 
Habitat e ecologia: Prospera em solos pobres, rocho
sos, bem drenados, tanto básicos como ácidos e prefe
re locais com muita luz. Ocorre em locais de altitude 
não muito elevada, tolerando temperaturas até -5°C. 
Curiosidades: É usada para o fabrico de vassouras 
artesanais mas o seu contacto com a pele pode causar 
inflamação da mesma (dermatite). Devido à sua 
toxicidade é utilizada, ilegalmente, para a pesca. Toda a 
planta é venenosa. 
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