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Vicia dennesiana

Vicia dennesiana H.C. Watson
Planta que foi observada e colhida pela primeira vez por Hunt na ilha de S.
Miguel, onde não voltou a ser encontrada. Aparece referida na obra de DROUET (1866)
como Vicia durneriana Wats., devido a um erro de impressão.
Foi colhida nas montanhas do extremo Este da ilha de S. Miguel, em precipícios
húmidos de solo grosseiro (TRELEASE, 1897), foi observada apenas num único sítio
de onde viria a desaparecer devido a um deslizamento de terra. Hunt ainda tentou
procurar à volta do sítio original, mas foi em vão. A Vicia dennesiana Wats., como
conta o seu descobridor, terá sido infelizmente perdida ou extinta logo após a sua
descoberta (GODMAN, 1870). Watson cultivou-a no seu jardim (em Thames Ditton,
Surrey) durante mais de 20 anos, sob coberto no Inverno, promovendo a sua germinação
e no Verão a sua transplantação para o ar livre. Dos espécimes cultivados distribui-os
por vários botânicos. Na Primavera muito rigorosa de 1867 perdeu praticamente as
poucas plantas que possuía. No entanto, ainda conseguiu recuperar um espécime a partir
da replantação das suas raízes. Na opinião do Watson este seria o momento ideal para
esta espécie figurar no Botanical Magazine. Tendo-se perdido esta oportunidade, só
passados 20 anos (1887) é que foi possível concretizar a intenção de Watson de publicar
esta planta no Hooker`s Botanical Magazine com a descrição e a estampa desta rara
espécie (PALHINHA, 1966). A diagnose latina originalmente publicada na obra de
GODMAN, (Nat. Hist. Azor. 1870: 154 e 155); foi essencialmente feita a partir de
material herborizado e pela observação de plantas cultivadas, que segundo ele floriam
ocasionalmente. Watson acrescenta que à primeira vista esta planta é muito semelhante
com a Vicia villosa, mas perfeitamente distinta como entidade botânica até então
conhecida (GODMAN, 1870). A estampa é de um exemplar encontrado no jardim do
Watson após a sua morte. Este exemplar foi levado para o Royal Gardens de Kew que
chegou a florir em finais de Maio de 1887 (HOOKER, 1887).
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Distribuição
Açores: S. Miguel.
Protecção e status
Espécie protegida pela Directiva Habitats 140/99 Diário da Republica, e pela
Convenção de Berna de 1992 – Anexo I. Esta espécie está Extinta (EX). Não foi
encontrada nenhuma população de V. dennisiana.
Tipos funcionais de plantas
Erva vivaz, pubescente, inflorescência em cachos (FRANCO, 1971).
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