
Annual or perennial plant, erect, glabrous and 
aromatic, up to 60 cm tall. The stem is not very 
branched. Inflorescences in terminal or lateral 
umbels with small flowers with white petals.

Daucus humilis is endemic to the island of Fogo 
and has a distribution restricted to the mountain-
ous volcanic areas of the island. It occurs mainly 
in humid and sub-humid areas. The main altitudi-
nal distribution is between 1.200 m and 2.400 
m.

This species was recently assessed as Critically 
Endangered (CR) on the Cape Verde Red List 
(Romeiras et al. 2016). Although Daucus humilis
is found in the protected area of the Fogo Natu-
ral Park, its distribution limited to volcanic areas, 
makes this species very threatened as it is at risk 
of being greatly affected by future volcanic erup-
tions.

Funcho-de-Fogo

Daucus humilis
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Planta anual ou perene, ereta, glabra e aromáti-
ca, até 60 cm de altura. Caule pouco ramificado. 
Inflorescências em umbelas terminais ou laterais 
com flores pequenas de pétalas brancas.

Daucus humilis é um endemismo da ilha do 
Fogo tendo uma distribuição restrita às zonas 
vulcânicas montanhosas desta ilha. Ocorre prin-
cipalmente em áreas húmidas e subhúmidas. A 
principal distribuição altitudinal é entre 1.200 m 
e 2.400 m.

Esta espécie foi recentemente avaliada como 
Criticamente em Perigo (CR) na Lista Vermelha 
de Cabo Verde (Romeiras et al. 2016). Embora a 
Daucus humilis seja encontrada na área 
protegida do Parque Natural do Fogo, a sua dis-
tribuição limitada às zonas vulcânica, torna esta 
espécie muito ameaçada pois corre o risco de 
ser muito afetada por futuras erupções vul-
cânicas.
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