Espaços Naturais Protegidos e
Habitats de Interesse Comunitário
no Baixo Guadiana Transfronteiriço

Abrangendo uma vasta área, desde o Rosal de la Frontera a Isla Cristina, e de
Serpa a Vila Real de Santo António, o Baixo Guadiana Transfronteiriço
apresenta um património natural de extraordinário valor social, económico
e ambiental.
A relevância da fauna, da flora e dos habitats que ocorrem na região, levaram
à designação de 8 espaços naturais protegidos de importância comunitária
(parcialmente sobrepostos a figuras de proteção nacionais, como paisagem
protegida, parques e reservas naturais), que totalizam 175 000 hectares de
área classificada Rede Natura 2000, a rede ecológica da União Europeia.
A presente publicação é um contributo para a divulgação deste património,
cuja salvaguarda depende, em grande parte, da boa gestão de recursos
comuns a Espanha e Portugal, como são a água e a biodiversidade na bacia
hidrográfica do Guadiana.
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Glossário
Abióticas (características): referem-se aos fatores ambientais de natureza
física e/ou química; que não têm “vida”.

Mesófito: adaptado a ambientes de humidade e temperatura
moderada.

Anfíbia (vegetação): adaptada a viver tanto na água como em terra.

Metalícola: relativa a solos metálicos.

Antrópica (ação ou origem): relativo à ação do homem sobre o
ambiente.

Monoespecífica (comunidade): composta unicamente por uma
espécie.

Arborescente (espécie): com porte ou forma de árvore.

Nitrificados (solos): ricos em nitratos, geralmente pela atividade
pecuária.

Biodiversidade (diversidade biológica): termo abrangente que se refere a
toda a variedade de seres vivos existentes num local, região ou planeta,
incluindo os genes e as espécies, tal como os ecossistemas de que estes
fazem parte.
Biótipo: lugar ou área de ocorrência de um conjunto de seres vivos que
vive perfeitamente adaptado às condições ambientais existentes.
Caducifólia (espécie ou floresta): que perdem as folhas em determinada
época do ano.
Casmofítica (espécie ou comunidade): típica de afloramentos rochosos
verticais (escarpas), naturais ou de origem antrópica.

Nitrófila (vegetação): que vive em solos ricos em nitratos, geralmente
de origem pecuária.
Oligotróficas: que são pobres em nutrientes.
Perene (folha ou espécie): de grande longevidade; não caduca.
Psamófilos: adaptados a solos arenosos.
Quenopodiáceas: plantas de flores muito pequenas, cujos frutos são,
normalmente, secos.
Quercíneas: designação comum do género dos carvalhos.

Ecossistema (sistema ecológico): sistema composto por todos os
organismos vivos e o meio natural de que dependem e interagem,
constituindo uma unidade funcional.

Ripária (vegetação ou comunidade): que se desenvolve nas margens
dos cursos de água.

Efémera (espécie): de curta duração.

Rizomatosas (espécies): que produz rizomas, ou seja, de caule
alongado, geralmente subterrâneo e folhas reduzidas.

Endorreica (lagoa): massa de água sem escoamento superficial; o
escoamento dá-se por infiltração ou evaporação.

Rupícola (vegetação ou comunidade): que se desenvolve em
ambientes rochosos.

Esciófila (comunidade): que vive ou é tolerante à sombra.

Salobras (águas ou meios): de características intermédias entre a
água doce e a salgada.

Esclerófila (folhas ou vegetação): adaptada a longos períodos de seca e
calor.
Graminoide: relativo a plantas herbáceas com morfologia semelhante a
um pasto.
Habitat: lugar ou meio constituído por um conjunto de fatores
ambientais (sem vida) e biológicos (com vida) onde determinados
organismos, comunidades ou populações, ocorrem naturalmente em
condições favoráveis.
Halófilo: que vive em solos salgados.
Halonitrófilo: que vive em solos salgados sujeitos a alguma influência
antrópica ou pecuária (com nitratos).
Higrófila: adaptada a ambientes húmidos.
Ilhas-barreira: faixa de areia paralela à costa, formada por ação do mar e
do vento.
Leguminosa: planta caracterizada por ter frutos em forma de vagem.
Lênticos (ecossistemas): relativos a ambientes de águas paradas ou
pouco movimentadas (lagos ou charcos).

Silicícola (vegetação): que se desenvolve em substratos siliciosos
(ricos em sílica).
Táxon: grupos ou divisões utilizadas para dividir as espécies (género,
família, ordem e subordem).
Termófilo: adaptado a temperaturas elevadas.
Terófitos: que passam a estação desfavorável (geralmente, o verão)
sob a forma de semente, debaixo da terra.
Umbrófilas (espécies): adaptadas a meios sombrios.
Vivazes (espécies): de grande longevidade, sendo a parte aérea
renovada anualmente.
Xéricas (condições): ambientes áridos e desérticos.
Xerófila ou xerofíticas (espécies ou comunidades): adaptadas a
ambientes áridos e desérticos.

Baixo Guadiana Transfronteiriço:
espécies de flora referidas e nomes comuns

Nome científico | Nome Comum

NT = Não tem

A
Agrostis castellana | Agrostis
Agrostis pourretii | Erva-sapa
Alnus glutinosa | Amieiro
Ammophila arenaria subsp. arundinacea | Estorno
Anogramma leptophylla | Anograma-de-folha-estreita
Antirrhinum graniticum subsp. onubensis | Bocas-de-lobo
Arbutus unedo | Medronheiro
Armeria pungens | NT
Armeria velutina | NT
Artemisia crithmifolia | Madorneira
Arthrocnemum macrostachyum | Salicórnia
Arthrocnemum spp. | Salicórnias (género)

F

O

Flueggea tinctoria | Tamujo

Olea europaea var. sylvestris | Zambujeiro

Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia | Freixo

Ononis natrix | Joina-dos-matos

G

Otanthus maritimus | Cordeiros-da-praia

Genista hirsuta | Tojo-gatunho

P

Genista polyanthos | Giesta

Phillyrea angustifolia | Lentisco-bastardo

Genista spp. | Giestas (género)

Picris willkommii | Raspa-saias-do-barrocal

Genista triacanthos | Tojo-molar

Pinus pinaster subsp. atlantica | Pinheiro-bravo

Glaucium flavum | Papoila-das-praias

Pinus pinea | Pinheiro-manso

H
Halimione portulacoides | Gramata-branca
Halimium ocymoides | Sargaço-branco
Hedera helix | Hera
Helichrysum picardii | Perpétua-das-areias
Hordeum spp. | Cevadas (género)
Hyparrhenia hirta | Palha da Guiné
Hypochaeris glabra | Leituga

Pistacia lentiscus | Aroeira
Plantago bellardii | Tanchagem
Poa bulbosa | Erva-cebola
Polypodium cambricum | Fentelho
Polypogon monspeliensis | Rabo-de-raposa
Populus alba | Choupo-branco
Populus nigra | Choupo-negro
Populus spp. | Choupos (género)
Pterospartum tridentatum | Carqueja

Asplenium billotti | Fentilho

I

Atriplex rosea | NT

Puccinellia stenophylla | NT

Isoetes durieui | NT

Pulicaria paludosa | Erva-pulgueira

B

J

Pycnocomon rutifolium | Arruda-da-praia

Baldellia ranunculoides | Baldélia-ranunculada

Juncus acutus | Junco-agudo

Beta maritima | Acelga-brava

Q

Juncus bufonius | Junco-bulboso

Quercus coccifera | Carrasco

Juncus maritimus | Junco-das-esteiras

Quercus faginea | Carvalho-cerquinho

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa | Zimbro

Quercus ilex | Azinheira

Juniperus phoenicea subsp. turbinata | Sabina-da-praia

Quercus ilex subsp. ballota

Juniperus spp. | Zimbros e sabinas (género)

(= Quercus rotundifolia) | Azinheira

Chaetopogon fasciculatus | Quetopogão-aos-molhos

L

Quercus spp. | Carvalhos (género)

Chamaerops humilis | Palmeira-das-vassouras

Lavandula spp. | Lavandas (género)

Quercus suber | Sobreiro

Cheilanthes hispanica | Feto

Lemna gibba | Lentilha d’água

Cheilanthes maderensis | Feto

R

Leontodon longirostris | Dente-de-leão

Cistus ladanifer | Esteva

Limonium diffusum | NT

Ranunculus peltatus subsp. baudotii | Ranúnculo-aquático

Cistus populifolius | Estevão

Limonium ovalifolium | NT

Retama monosperma | Piorno-branco

Cistus spp. | Estevas (género)

Linaria lamarckii | Ansarina-da-praia

Retama sphaerocarpa | Piorno-amarelo

Coincya longirrostra | NT

Lonicera hispanica | Madressilva

Retama spp. | Giestas (género)

Cosentinia vellea | NT

Lonicera implexa | Madressilva

Rhamnus alaternus | Sanguinho-das-sebes

Crassula vaillantii | NT

Lythrum borysthenicum | NT

Rhamnus oleoides | Espinheiro-preto

Cymodocea nodosa | Erva-marinha

Lythrum thymifolia | Salicária-menor

Riella helicophylla | NT

D

M

Desmazeria spp. | Desmazérias (género)

Marsilea batardae | Trevo-de-quatro-folhas

Dianthus lusitanicus | Cravinas-bravas

Micropyrum tenellum | NT

C
Cakile maritima | Eruca-marítima
Calluna vulgaris | Urze
Ceratonia siliqua | Alfarrobeira

E

Myrtus communis | Murta

Erica arborea | Urze-branca

N

Erica australis | Urze-vermelha

Narcissus fernandesii | NT

Erica umbellata | Queiroga

Nerium oleander | Loendro

Euphorbia peplis | Maleiteira-das-areias

Rosa spp. | Roseiras-bravas (género)
Rosmarinus officinalis | Alecrim
Rubus ulmifolius | Silva
Ruscus aculeatus | Gilbardeira
S
Salicornia patula | Salicórnia
Salicornia ramosissima | Salicórnia
Salicornia spp. | Salicórnias (género)

Salix atrocinerea | Salgueiro-negro
Salix pedicellata | Salgueiro
Salix salviifolia subsp. australis | Salgueiro-branco
Salix spp. | Salgueiros (género)
Salsola kali | Barrilha-espinhosa
Sarcocornia fruticosa | Sarcocórnia
Sarcocornia perennis | Sarcocórnia
Sarcocornia spp. | Sarcocórnias (género)
Scirpoides holoschoenus | Bunho
Scirpus maritimus | Junça-marítima
Selaginella denticulata | Selaginela
Serapias lingua | Erva-língua
Smilax aspera | Salsaparrilha-bastarda
Spartina densiflora | Spartina
Spartina maritima | Morraça
Spiranthes aestivalis | Orquídea
Suaeda maritima | Valverde-de-praia
Suaeda splendens | NT

Baixo Guadiana Transfronteiriço:
espécies de fauna referidas e nomes comuns

L
Lutra lutra | Lontra
Nome científico | Nome Comum

NT = Não tem

A
Alcedo atthis | Guarda-rios

Lynx pardinus | Lince-ibérico
M
Mauremys leprosa | Cágado-mediterrânico

Alosa alosa | Sável

O

Alosa fallax | Saboga

Otis tarda | Abetarda

Alytes cisternasii | Sapo-parteiro-ibérico
Anaecypris hispanica | Saramugo
Anas platyrhynchos | Pato-real
Anguilla anguilla | Enguia
Aphanius baeticus | Salinete
Aquila adalberti | Águia-imperial-ibérica
Aquila chrysaetos | Aguia-real
Aquila fasciata | Águia de Bonelli
Arenaria interpres | Rola-do-mar

Suaeda spp. | NT

B

Suaeda vera | Barrilha

Barbus comiza | Cumba

T

Ichthyaetus audouinii | Gaivota-de-audouin

Bubo bubo | Bufo-real

P
Pandion haliaetus | Águia-pesqueira
Pelodytes ibericus | Sapinho-de-verrugas-verdes-ibérico
Petromyzon marinus | Lampreia
Phoenicopterus roseus | Flamingo
Platalea leucorodia | Colhereiro
Pseudochondrostoma willkommii | Boga do Guadiana
Pterocles orientalis | Cortiçol-de-barriga-preta
R
Recurvirostra avosetta | Alfaiate
Rhinolophus ferrumequinum | Morcego-de-ferradura-grande

Tamarix africana | Tamargueira

C

Tamarix canariensis | Tamargueira

Calidris alpina | Pilrito-comum

Tamarix gallica | Tamargueira

Calidris minuta | Pilrito-pequeno

Tamarix spp. | Tamargueiras (género)

Cervus elaphus | Veado

S

Tamus communis | Uva-de-cão

Chamaleo chamaleon | Camaleão

Sparus aurata | Dourada

Thymus carnosus | Tomilho-vulgar

Charadrius alexandrinus | Borrelho-de-coleira-interrompida

Sterna albifrons | Andorinha-do-mar-anã

Thymus mastichina | Tomilho-bela-luz
Tolpis barbata | Olho-de-mocho
Trifolium campestre | Trevo-amarelo
Trifolium cherleri | Trevo-entaçado

Ciconia nigra | Cegonha-preta
Circaetus gallicus | Águia-cobreira
Circus pygargus | Tartaranhão-caçador

Trifolium subterraneum | Trevo-subterrâneo

D

Tuberaria lignosa | Erva-das-túberas

Discoglossus galganoi | Rã-de-focinho-pontiagudo

Tuberaria major | Alcar do Algarve

E

U

Egretta garzetta | Garça-branca-pequena

Ulex eriocladus | Tojo

Emys orbicularis | Cágado-de-carapaça-estriada

Ulmus spp. | Ulmeiros (género)

F

V

Falco naumanni | Francelo

Viburnum tinus | Folhado

Felis silvestris | Gato-bravo

Vitis viniferae var. sylvestris | Videira-brava
X
Xolantha guttata | Tuberária-mosqueada
Z
Zannichellia peltata | NT
Zostera noltii | NT

G
Grus grus | Grou-comum
H
Himantopus himantopus | Pernilongo
I

Rhinolophus mehelyi | Morcego-de-ferradura-mourisco
Rutilus lemmingii | Boga-de-boca-arqueada

Sylvia undata | Toutinegra-do-mato
T
Tachybaptus ruficollis | Mergulhão-pequeno
Tetrax tetrax | Sisão
Thalasseus sandvicensis | Garajau-comum
Triturus marmoratus | Tritão-marmoreado
U
Uca pugnax | Caranguejo
Unio tumidiformis (= crassus) | Mexilhão-de-rio

Espaços Naturais Protegidos
do Baixo Guadiana Transfronteiriço
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O projeto VALAGUA
O projeto VALAGUA é uma iniciativa transfronteiriça
que pretende contribuir para a implementação de
uma estratégia de gestão integrada e sustentável da
água em diferentes sectores da esfera social e
económica, no sentido de promover a qualidade da
água e a valorização dos ecossistemas ribeirinhos.
Resumidamente, o projeto tem como objetivos:

A iniciativa centra-se na região do Baixo Guadiana, entendida
como o território de Portugal e Espanha, compreendido pela bacia
hidrográfica do troço inferior do rio Guadiana, a sul de Pedrógão,
numa área total de 8272 km².
As atividades do projeto incidem em 8 sítios da Rede Natura 2000,
que compreendem cerca de 175 000 hectares de área classificada,
e abrangem 15 municípios de ambos os países.

Municípios em Portugal
Serpa | Mértola | Alcoutim | Castro Marim | Vila Real de Santo António

Municípios em Espanha
Compreender a problemática da disponibilidade e
da qualidade da água, e particularmente a sua
relação com a salvaguarda dos habitats e os conflitos
de uso associados.

Rosal de la Frontera | Santa Barbara de Casa | Paymogo
Puebla de Guzmán | El Granado | El Almendro | Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzmán | Ayamonte | Isla Cristina

Implementar ações demonstrativas de restauro
funcional de habitats fluviais e ribeirinhos, e
promover a sensibilização de diversos atores no
território.
1
4

Promover a criação de novos produtos
ecoturísticos e o intercâmbio de experiências, bem
como a valorização territorial e a capacitação de
operadores e agentes turísticos.

2
5

6

Identificar propostas de melhoria da gestão da
água e da biodiversidade, integradas e
transfronteiriças, e promover a sua disseminação
junto de decisores políticos e outras partes
interessadas.
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Rede Natura 2000 no Baixo Guadiana Transfronteiriço
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Vale do Guadiana
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Sapais de Castro Marim
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Rivera de Chanza
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Río Guadiana y
Ribera de Chanza
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Andevalo Occidental
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Marismas de Isla Cristina
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Isla San Bruno

VALAGUA - Valorização Ambiental e Gestão Integrada da Água e dos Habitats do Baixo Guadiana Transfronteiriço
(POCTEP 0007-VALAGUA-5-P)
Copromoção:

Cofinanciamento:

Baixo Guadiana Transfronteiriço: um património natural para conhecer, conservar e usufruir!
O rio Guadiana desenvolve-se ao longo de mais de 860
km, desde as Lagoas de Ruidera, em Espanha, onde
nasce, até à foz no Oceano Atlântico, entre Vila Real de
Santo António (Portugal) e Ayamonte (Espanha).

O compromisso da União Europeia
com a conservação da natureza
implica a identificação, caracterização e classificação das áreas de
maior interesse ecológico, com
vista a proteção da biodiversidade
no espaço comunitário.

© R. Cangarato

Localizado na parte meridional do Grande Rio do Sul
(como é apelidada a quarta maior bacia hidrográfica da
Península Ibérica e uma das mais amplas que os dois
países partilham), o Baixo Guadiana Transfronteiriço
carateriza-se por ser uma região de enorme valor
paisagístico e ecológico, que alberga ecossistemas
fluviais, estuarinos e florestais de elevada importância
para a conservação da natureza e da biodiversidade
mundial.

A Rede Natura 2000

Aqui ocorrem endemismos ibéricos raros e com
estatuto de ameaça à escala global, como o lince-ibérico (Lynx pardinus), a águia-imperial-ibérica (Aquila
adalberti), o saramugo (Anaecypris hispanica) e o
mexilhão-do-rio (Unio tumidiformis), além de muitas
outras espécies de fauna dignas de destaque.

Bosques e matagais mediterrânicos

Montados

É nas encostas mais ingremes - e menos acessíveis à intervenção
humana - do rio Guadiana e principais afluentes, como as ribeiras
de Chança e do Vascão, que subsistem algumas manchas da
vegetação primitiva da região. Podem encontrar-se nestes locais
habitats de maior complexidade, como os azinhais e os sobreirais,
além de matagais com grande diversidade florística dominados,
essencialmente, por medronheiros, zambujeiros, estevas, giestas,
tojos, sargaços e carrascos.

Bem representados na ZPE Vale do Guadiana e na ZEC Andévalo
Ocidental, os montados são um dos sistemas ecológicos mais
importantes para a manutenção da biodiversidade na região
mediterrânica. Trata-se de um habitat produtivo, de alto valor
social, cultural e económico, que resulta da exploração agro-silvo-pastoril extensiva dos bosques autóctones, através do arroteamento dos matos. Podem ser de azinho (Quercus rotundifolia),
de sobro (Quercus suber) ou mistos, e têm na cortiça e no porco
de montanheira dois produtos de excelência.

É assim, da combinação de condições ambientais
particulares com a história deste território transfronteiriço, que emerge um conjunto de unidades paisagísticas de grande valor cultural e económico, a par de um
património natural extraordinário que importa conhecer, conservar e usufruir.

Tratam-se, essencialmente, de habitats ou espécies de
plantas e animais selvagens cuja área de distribuição
natural ou populações é bastante reduzida, representativa
das regiões biogeográficas da União Europeia (e.g., as
espécies endémicas) ou tem vindo a regredir significativamente. As espécies e os habitats mais raros ou ameaçados
são considerados de conservação prioritária e beneficiam
de medidas e incentivos especiais que promovam a sua
conservação.
Consoante os valores naturais em causa e a diretiva (“Habitats” ou “Aves”) aplicável, as áreas podem ser designadas:
Sítio de Interesse Comunitário (SIC) e, posteriormente,
Zona Especial de Conservação (ZEC); ou Zona de Proteção
Especial (para as aves). As duas figuras de proteção podem
sobrepor-se.

© R. Cangarato

Sujeita a variações, determinadas pela continentalidade ou proximidade ao litoral, altitude, orografia, exposição, natureza do substrato, a vegetação dominante
reflete sobretudo as características mediterrânicas da
região biogeográfica onde se insere, ainda que a generalidade das paisagens europeias, intervencionadas
desde há milénios, resultem, em muito, da interação do
homem com a natureza.

© R. Cangarato

A área é igualmente prolífera em habitats naturais e
seminaturais notáveis, alguns dos quais de conservação prioritária no contexto europeu e onde existem
espécies de flora únicas, como o narciso (Narcissus
fernandesii) e a arméria (Armeria velutina).

A integração destas áreas na Rede Natura 2000, a rede
ecológica da União Europeia, deriva da aplicação da
Diretiva Habitats (92/43/CEE), relativa à preservação dos
habitats, da fauna e da flora selvagens, e da Diretiva Aves
(79/409/CEE, revogada pela 2009/147/CE), relativa à
conservação das aves selvagens, que obrigam os Estados-membros a aplicar as medidas de gestão necessárias para
a proteção ou, mesmo, melhoraria do estado de conservação de determinados valores naturais.

Habitats estepários

Cursos de água e zonas húmidas litorais

A paisagem mediterrânica tem sofrido alterações profundas, ao
longo dos tempos. As pseudo-estepes que caracterizam boa parte
desta região, devem-se, essencialmente, a políticas agrárias
implementadas para aumentar a produção agrícola de cereais em
regime extensivo de sequeiro, que levaram ao corte dos bosques
e matagais originais. O processo teve custos ambientais elevados.
Porém, originou uma paisagem peculiar, onde a rotação tradicional de culturas, alqueives e pousios, favoreceram o aparecimento
de condições ecológicas singulares, próximas das estepes
naturais, das quais dependem atualmente uma das comunidades
faunísticas mais ameaçadas: as aves estepárias, que têm na
abetarda o seu maior símbolo.

O rio Guadiana constitui, com os seus afluentes, a coluna
vertebral deste território. Apesar do carácter irregular destes
cursos de água, são mananciais de biodiversidade dos quais
dependem espécies ameaçadas, quer a nível dos animais
vertebrados (como a boga do Guadiana, a rã-de-focinho-pontiagudo, o cágado-mediterrânico ou mesmo a lontra), quer dos
invertebrados (e.g., alguns moluscos de água doce e libélulas). Na
parte terminal do rio, os habitats estuarinos são fundamentais
para a fauna marinha, mas também para a fauna terrestre, como
as aves aquáticas que aqui encontram uma importante área de
refúgio, migração, alimentação e reprodução.

Apesar das condicionantes associadas aos objetivos de
conservação, a Rede Natura 2000 é um instrumento de
gestão que pretende contribuir para o desenvolvimento
sustentável do território, enquanto espaços vividos e
produtivos, através da compatibilização da preservação
dos valores naturais com o exercício das atividades
humanas.
Para além de oferecem novas oportunidades para o
desenvolvimento de atividades tradicionais produtivas,
recreativas e turísticas, os espaços naturais protegidos
proporcionam um amplo leque de serviços ecossistémicos
vitais, por vezes pouco percetíveis, como o armazenamento de carbono, o controlo de inundações e da erosão do
solo, e a manutenção da qualidade da água.

Espaços Naturais Protegidos

1 | Guadiana PTCON0036
Zona Especial de Conservação - Área: 38 461 ha

8 | Isla San Bruno ES6150015
Zona Especial de Conservação - Área: 376 ha

do Baixo Guadiana Transfronteiriço

O Baixo Guadiana Transfronteiriço concentra um conjunto de valores paisagísticos e ecológicos
únicos, que colocam o território no mapa das áreas mais fascinantes e de maior importância para
a conservação do património natural, tanto no contexto ibérico, como à escala global.

Abrange a área portuguesa do vale inferior do rio Guadiana e ribeiras afluentes,
como Limas, Terges, Oeiras e Vascão. O relevo abrupto e escarpado marca a
paisagem e favorece a evolução do matagal mediterrânico, com formações de
zimbro e de azinheiras. Nos cursos de água intermitentes dominam galerias de
loendro, tamujo e tamargueira, com choupos e salgueiros. Além destes
habitats, relevantes para a biodiversidade terrestre (e.g., como corredores
ecológicos), tem biótopos fluviais de que dependem espécies aquáticas, como
peixes autóctones e migradores. Coincide, em parte, com o Sítio Vascão
(Ramsar), o Parque Natural do Vale do Guadiana e a ZPE Vale do Guadiana.

O reconhecimento da singularidade e relevância da fauna, da flora, dos habitats ou, mesmo destas
paisagens, traduz-se na existência de 8 espaços naturais protegidos, classificados a nível europeu
como Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e/ou Zonas de Proteção Especial (ZPE), que
integram a Rede Natura 2000. Importa conhecê-los e, naturalmente, preservá-los!

Pequeno enclave localizado entre a Isla Canela (a norte) e a Isla de la Espada (a
sul), uma formação recente em crescimento que resulta da dinâmica costeira
atual, forma, juntamente com a ZEC do Río Guadiana y Ribera de Chanza e a
Paraje Natural de las Marismas de Isla Cristina, um complexo ecossistema
litoral contínuo de elevado valor ambiental. O espaço concentra diversos
habitats de importância comunitária e é ocupado, essencialmente, por dois
sistemas ecológicos: um cordão dunar, com dunas embrionárias, móveis e
fixas, onde ocorrem algumas espécies botânicas pouco comuns; e uma lagoa
costeira (HIC1150*), considerado de conservação prioritária a nível europeu.

Fauna: Lynx pardinus, Lutra lutra, Bubo bubo, Mauremys leprosa, Barbus
comiza, Pseudochondrostoma willkommii, Petromyzon marinus, Anaecypris
hispanica, Alytes cisternasii, Unio crassus.

Fauna: Egretta garzetta, Arenaria interpres, Calidris alpina, Charadrius
alexandrinus, Chamaleo chamaleon, Aphanius baeticus, Petromyzon marinus,
Alosa alosa.

Flora: Marsilea batardae, Picris willkommii, Salix salviifolia subsp. australis,
Flueggea tinctoria, Ruscus aculeatus, Spiranthes aestivalis.

Flora: Ammophila arenaria, Cakile maritima, Cymodocea nodosa Linaria
lamarckii, Limonium ovalifolium, Retama monosperma, Sarcocornia perennis,
Zostera noltii.

Habitats (HIC): 3150, 3170*, 3280, 5210; 6220*, 6310, 8220, 92A0, 92D0, 9340

Habitats (HIC): 1150*, 1210, 1310, 1320, 1420, 2110, 2120, 2130.
Municípios: Alcoutim, Almodôvar, Beja, Castro Marim, Castro Verde, Loulé, Mértola
e Serpa.

Municípios: Ayamonte

2 | Vale do Guadiana PTZPE0047

7 | Marismas de Isla Cristina ES6150005

Zona de Proteção Especial - Área: 76 543 ha

Zona Especial de Conservação - Área: 2 498 ha

Centrada na bacia hidrográfica do Guadiana, possui grande diversidade de
biótopos, desde encostas escarpadas a culturas extensivas de sequeiro. Nos
vales encaixados, dominam matagais arborescentes e bosques de azinheiras;
nos cursos fluviais, galerias de tamuje e salgueiro. A peneplanície apresenta
áreas agrícolas, pastagens e pousios, alternando com estevais e montados de
azinho. O mosaico favorece a ocorrência de uma interessante comunidade de
aves, com espécies estepárias e rupícolas de conservação prioritária.
Sobrepõe-se quase na totalidade ao Parque Natural do Vale do Guadiana e,
parcialmente, à ZEC Guadiana. A ribeira do Vascão é ainda Sítio Ramsar.
Fauna: Lynx pardinus, Felis silvestris, Lutra lutra, Ciconia nigra, Aquila adalberti,
Aquila fasciata, Falco naumanni, Bubo bubo, Otis tarda, Tetrax tetrax, Pterocles
orientalis, Grus grus, Sylvia undata.

Interligadas com o estuário do Guadiana, estas marismas constituem um
sistema ecológico complexo fortemente influenciado pelas marés atlânticas,
de excecional valor conservacionista e paisagístico. Apesar do potencial
didático e turístico, trata-se de uma zona húmida de importância internacional
ameaçada pela pressão urbana, como acontece com grande parte desta faixa
costeira. Os valores naturais em presença justificaram uma dupla classificação
ao abrigo das directivas comunitárias “Habitats” e “Aves”, pelo que a área é
simultaneamente Zona Especial de Conservação e Zona Especial de Proteção.
Estas figuras sobrepõem-se à Paraje Natural das Marismas de Isla Cristina.
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Flora: Juniperus turbinata subsp. turbinata, Pistacia lentiscus, Marsilea
batardae, Thymus mastichina, Narcissus fernandesii, Serapias lingua,
Spiranthes aestivalis.

1

Guadiana

2

Habitats (HIC): 5210, 5330, 6310, 8220, 92D0, 92A0, 9320, 9340, 9560.
Municípios: Alcoutim, Beja, Mértola e Serpa.

3 | Sapais de Castro Marim PTZPE0018
Zona de Proteção Especial - Área: 2 146 ha

20
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Fauna: Anas platyrhynchos, Egretta garzetta, Platalea leucorodia, Pandion
haliaetus, Circus pygargus, Larus audouinii, Sterna sandvicensis, Arenaria
interpres, Sparus aurata, Mauremys leprosa, Uca pugnax.
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Río Guadiana y Ribera de Chanza

Vale do Guadiana
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Andevalo Occidental

Bacia Hidrográfica do Guadiana - PT
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Sapais de Castro Marim
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Marismas de Isla Cristina

Bacia Hidrográfica do Guadiana - ES
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Rivera de Chanza

8

Isla San Bruno

4 | Rivera de Chanza ES6150022
Zona Especial de Conservação - Área: 420 ha

Baixo Guadiana
Massas de Água Superficiais

Flora: Picris willkommii, Salicornia ramosíssima, Spartina maritima, Sarcocornia perennis, Halimione portulacoides, Scirpus maritimus, Ranunculus peltatus
subsp. baudotii.
Habitats (HIC): 1110, 1130, 1140, 1310, 1320, 1420, 2190.

Rio Guadiana
Municípios: Ayamonte e Isla Cristina

5 | Río Guadiana y Ribera de Chanza
Zona Especial de Conservação - Área: 1 463 ha

PTCON0036

6 | Andévalo Occidental ES6150010
Zona Especial de Conservação - Área: 52 827 ha

Zona húmida estuarina de importância internacional, dominada por sapais
salgados, esteiros de água salgada e salobra, salinas, depósitos de sedimentos
(com e sem influência de marés), parcelas agrícolas e pastagens. Cerca de 8%
corresponde a área marinha. É especialmente importante para a reprodução e
invernada de aves aquáticas, algumas destas com estatuto de proteção
elevado, tal como para a passagem outonal de aves migradoras devido à sua
posição geográfica. Classificada igualmente como Sítio Ramsar, a ZPE
sobrepõe-se à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
António e a parte da ZEC Ria Formosa/Castro Marim (PTCON0013).

Com uma vegetação dominante comum à generalidade das linhas de água
intermitentes da região, composta por galerias de freixos e tamujo, a ribeira de
Chança possui dois atributos ecológicos muito relevantes para a conservação
da biodiversidade global. Por um lado, assegura um corredor fundamental
para a conetividade entre áreas de grande valor ambiental, sobretudo, entre o
Baixo Guadiana e a Serra Morena. Por outro, possui habitats naturais dos quais
dependem várias espécies de flora, peixes e anfíbios, algumas destas
exclusivas da Península Ibérica. Os limites da ZEC seguem o curso da ribeira, no
prolongamento da ZEC Río Guadiana e Ribera de Chanza (ES6150018).

Espaço fronteiriço, contíguo a outras áreas classificadas (e.g., Isla San Bruno e
Guadiana), abrange os dois cursos fluviais desde a zona estuarina, na foz do rio
Guadiana, até à albufeira de Chança. Trata-se, portanto, de uma ZEC com
elevada diversidade de habitats naturais, que assume uma função estratégica
no estabelecimento da conetividade ecológica regional (interligando toda rede
de espaços protegidos). Todo este ecossistema é especialmente importante
para conservação da flora e fauna aquáticas típicas destes ambientes salinos,
sujeitos a maior ou menor influência de maré, salobros e de água doce, onde se
destacam vários peixes protegidos pela Directiva Habitats.

Dispersa por 10 municípios da raia espanhola, apresenta uma paisagem
serrana marcada por vários ambientes distintos, entre os quais se destacam os
cursos fluviais (rio Guadiana, ribeira de Chança e albufeiras de Chança e
Andévalo), as manchas florestais de montado (sobretudo, de azinho), as áreas
agrícolas e pastagens, os matagais mediterrânicos, e os matagais secos e
pré-estépicos, entre outros mais localizados. Para além da importância destes
habitats para a conservação da flora e da ictiofauna locais, a área possui um
papel muito relevante na recuperação do lince e da águia-imperial-ibérica
(dispersão de aves imaturas) devido aos seus atributos ecológicos.

Fauna: Tachybaptus ruficollis, Egretta garzetta, Phoenicopterus roseus,
Platalea leucorodia, Pandion haliaetus, Larus audouinii, Sterna albifrons,
Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Calidris alpina, Charadrius
alexandrinus, Emys orbicularis, Anguilla anguilla.

Fauna: Lynx pardinus, Lutra lutra, Rhinolophus ferrumequinum, Bubo bubo,
Alytes cisternasii, Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis,
Pseudochondrostoma willkommii, Rutilus lemmingii, Barbus comiza.

Fauna: Lutra lutra, Alcedo atthis, Pandion haliaetus, Pelodytes ibericus,
Mauremys leprosa, Emys orbicularis, Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus
lemmingii, Barbus comiza.

Fauna: Cervus elaphus, Rhinolophus mehelyi, Aquila chrysaetos, Circaetus
gallicus, Otis tarda, Sylvia undata, Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa,
Pseudochondrostoma willkommii, Barbus comiza.

Flora: Zannichellia peltata, Salix salviifolia subsp. australis, Flueggea tinctoria,
Fraxinus angustifólia, Nerium oleander, Rubus ulmifolius.

Flora: Armeria velutina, Picris willkommii, Flueggea tinctoria, Pistacia lentiscus,
Nerium oleander, Scirpoides holoschoenus, Sarcocornia fruticosa, Spartina
densiflora.

Flora: Quercus ilex subsp. ballota, Myrtus communis, Erica arbórea, Lonicera
implexa, Nerium oleander, Salix salviifolia Marsilea batardae, Isoetes durieui,
Spiranthes aestivalis.

Habitats (HIC): 1210, 1310, 1320, 1420, 2120, 2250*, 6310, 6420, 92D0, 9340.

Habitats (HIC): 3150, 3170, 4030, 5330, 6310, 6420, 8220, 8230, 92D0, 9340.

Municípios: El Almendro, Ayamonte, El Granado, Puebla de Guzmán, Sanlúcar de
Guadiana e San Silvestre de Guzmán

Municípios: El Almendro, Ayamonte, Cartaya, El Granado, Lepe, Paymogo, Puebla de
Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán e Villanueva de los Castillejos

Flora: Riella helicophylla, Armeria velutina, Tuberaria major, Spartina
marítima, Salicornia patula, Limonium diffusum.

Habitats (HIC): 4030, 5330, 6220*, 6310, 8220, 8230, 91B0, 92D0, 9330, 9340.

Habitats (HIC): 1130, 1150, 1210, 1310, 1320, 1410, 1420, 2270, 5330.
Municípios: Castro Marim e Vila Real de Santo António

Municípios: Aroche, Rosal de la Frontera, Santa Bárbara de Casa e Paymogo

Habitats de Interesse Comunitário
no Baixo Guadiana Transfronteiriço

Rede Natura 2000 no Baixo Guadiana Transfronteiriço

A preservação dos habitats – áreas com condições ambientais e
biológicas singulares, favoráveis à ocorrência e desenvolvimento de
determinados organismos, comunidades ou populações - é um fator
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fundamental para o equilíbrio dos sistemas ecológicos. A sua destruição, ou mesmo degradação, coloca em causa, além das espécies
animais e botânicas que deles dependem, o bom funcionamento dos
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chamados “serviços ecossistémicos”, que encontram na regulação do
ciclo de nutrientes e no controle natural de pragas bons exemplos

1

Guadiana

2

Vale do Guadiana

Os Habitats de Interesse Comunitário (HIC) podem agrupar-se em 9

3

Sapais de Castro Marim

tipos, de acordo com as suas características e afinidades ecológicas,

4

Rivera de Chanza

e referem-se aos habitats naturais e seminaturais classificados pela

5

Río Guadiana y
Ribera de Chanza

6

Andevalo Occidental

7

Marismas de Isla Cristina

8

Isla San Bruno

6

dos benefícios dos recursos naturais para as atividades humanas.

Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE), o instrumento legal da União
Europeia que tem como objetivo designar as espécies e os habitats
mais importantes a nível comunitário, e as medidas necessárias à sua
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proteção.
Ao longo de 18 fichas HIC, apresentam-se alguns dos habitats ou
grupos de habitats mais relevantes e representativos dos 8 espaços
naturais protegidos do Baixo Guadiana Transfronteiriço.

Fichas HIC: como utilizar
A Código e designação do HIC ou grupo de
HIC. Com um asterisco (*) assinalam-se os HIC
de conservação prioritária, conforme indicado
pela Diretiva Habitats.

Tipos de HIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Citação recomendada
Os textos das fichas HIC têm por base os trabalhos de investigação realizados no âmbito
da Ação 2 do projeto VALAGUA (ver www.valagua.com), e deverão ser citados como:
Sanchez-Almendro, A. & P. Hidalgo Fernández. 2018. Caracterização dos Habitats de
Interesse Comunitário nos Espaços Naturais Protegidos do Baixo Guadiana
Transfronteiriço – Fichas HIC. Universidad de Huelva. Projeto POCTEP
0007-VALAGUA-5-P. Huelva.

D Distribuição dos HIC na Península Ibérica e
no Baixo Guadiana Transfronteiriço, com dados
qualitativos sobre o seu estado de conservação.

A

(Diretiva Habitats – Anexo I)

Habitats costeiros e vegetação halófila
Dunas marítimas e interiores
Habitats de água doce
Charnecas e matos das zonas temperadas
Matos esclerófilos
Formações herbáceas naturais e seminaturais
Turfeiras altas, turfeiras baixas e pântanos
Habitats rochosos e grutas
Florestas

Legenda
Baixo Guadiana Transfronteiriço

B

D

Distribuição e estado de conservação reportado
(Art. 17 da Diretiva Habitats)

Favorável
Desconhecido
Inadequado

B Descrição geral, principais características
ecológicas e elementos identificativos, incluindo os
subtipos e comunidades mais relevantes na região.
C Estado de conservação global atribuído ao HIC
ou grupo de HIC na região do Baixo Guadiana
Transfronteiriço.

Desfavorável

C

E

E Principais fatores de ameaça ativos na região
e medidas de conservação propostas para gestão,
manutenção e/ou melhoria do estado de
conservação atual.

HABITAT 11

Águas marinhas e
meios sob influência
das marés
Descrição geral e identificação
Habitats marinhos característicos de áreas costeiras inundadas, ligados, em muitos casos,

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço

a praias, estuários, rias ou a lagoas costeiras. Globalmente, este tipo de ambiente é descrito
Habitat de Interesse Comunitário

como parte dos sistemas de ilhas-barreira, em costas baixas.

1130

Nesta faixa costeira, adjacente à foz do rio Guadiana, encontramos diferentes habitats
deste grupo (HIC1110, HIC1130, HIC1140 e HIC 1150*) que, dependendo da sua localização,
assumem características muito distintas entre si. Entre os habitats presentes, destacam-se
dois habitats classificados com particular relevância ecológica, presentes sobretudo no
Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, nas Marismas de Isla Cristina e na Isla
de San Bruno: o HIC1130 – Estuários e o HIC1150* - Lagoas costeiras.
O HIC1130 é característico do ecossistema da foz do rio e resulta, geralmente, da acumulação de sedimentos continentais, sujeitos à ação das marés e à dupla influência de águas

Habitat de Interesse Comunitário

marinhas e doce. Na foz do Guadiana, o estuário é altamente influenciado pela mistura das

1150*

massas fluviais com a maré.
O HIC1150* é considerado um habitat de conservação prioritária e engloba os meios
aquáticos salobros isolados ou em contacto, parcialmente, com o mar, tal como lagoas
costeiras, lagoas, deltas, planícies de inundação e salinas. Delimitados por uma barra
arenosa, estão sujeitos a água salina, mais ou menos permanente, por filtração ou por
transbordo da maré alta. Incluem-se aqui as salinas costeiras tradicionais de origem
antrópica.

© R. Cangarato

© R. Cangarato

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

Salinas tradicionais em Castro Marim (HIC1150*).

Estado de Conservação

Foz do Guadiana vista da Isla de San Bruno.

Vista geral do estuário do rio Guadiana.

HIC1130

Desfavorável-mau

Ameaças: pesca e exploração de recursos aquáticos; poluição de águas marinhas; contaminação de águas
superficiais; espécies exóticas invasoras; alterações nas características das massas de água; vias de transporte,
portos, pressão urbana.

HIC1150*

Desfavorável-mau

Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; restaurar/melhorar a qualidade da água; restaurar/
melhorar o regime hidrológico; aplicar proteção legal de habitats e espécies; restaurar as áreas costeiras.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 1210

Vegetação anual das
zonas de acumulação
de detritos pela maré
Descrição geral e identificação
Vegetação efémera que se instala sobre o depósito de detritos marinhos arrastados pelo
mar em substratos de areia ou de seixos. Desenvolve-se em fundos muito instáveis, no
tempo e no espaço, o que afeta os recursos disponíveis.

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

1210

Este habitat está, muitas vezes, em contacto com outros tipos de habitats adjacentes,
como as dunas móveis embrionárias, as dunas móveis brancas e as dunas estáveis, além
de estuários e lagoas costeiras.
É composto por comunidades vegetais que se desenvolvem em fundos seixosos ricos em
matéria orgânica, devido ao acumular de algas e plantas subaquáticas, que são transportadas e depositadas pelas correntes marítimas.
Caracteriza-se por espécies pioneiras de ciclo anual curto, tolerantes a altas concentrações
de sais e a condições ambientais extremas de vento, insolação e alterações de substrato,
como a Cakile maritima, Salsola kali, Atriplex rosea, Euphorbia peplis, Glaucium flavum
e a Beta maritima.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

Este habitat ocorre sobretudo no Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e na
Isla de San Bruno, sendo interpretada pela vegetação característica que o compõe:
• Salsolo kali-Cakiletum maritimae. Comunidade dominada por terófitos halonitrófilos e
psamófilos, com folhas carnudas e caules suculentos, que se desenvolvem formando uma
faixa paralela ao mar, na beira das marés. De baixa cobertura e pobre em espécies, dominada por Salsola kali e Cakile maritima.

© Jardim Botânico UTAD/David Genoud

Detritos marinhos arrastados pela maré.

Euphorbia peplis em substrato arenoso.

Estado de Conservação
HIC1210

Desfavorável-inadequado

Espécie indicadora Cakile maritima.

Salsola kali em dunas embrionárias.

Ameaças: atividades desportivas, de lazer e recreativas de ar livre; perturbação humana; alterações nas
características das massas de água.
Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; aplicar proteção legal de habitats e espécies;
restaurar as áreas costeiras.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 13

Sapais e prados
salgados atlânticos
e continentais
Descrição geral e identificação
Habitats costeiros bem representados no Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
António, Marismas de Isla Cristina e Isla de San Bruno, onde ocorrem dois habitats relevantes, que se contactam.

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário
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O HIC1310 - Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas
e arenosas, que ocupa a faixa de vegetação mais seca das marismas e sapais, com solos
húmidos ou temporariamente inundados de água salgada ou salobra. Dominam as
espécies suculentas de Salicornia spp., Suaeda spp. o Salicornia spp., e não suculentas,
como as gramíneas Hordeum spp., Polypogon spp. ou Desmazeria spp.. Identifica-se
pela presença da vegetação característica:
• Sapal (Suaedo splendentis-Salicornietum patulae). Comunidade atlântica. Pioneira de plantas halófitas, carnudas, dominada por Salicornia ramosissima e acompanhada por Suaeda splendens. Espécies anuais de pequeno porte e densidades
medias/baixas.

Habitat de Interesse Comunitário

1320

O HIC1320 - Prados de Spartina (Spartinion maritimae), desenvolve-se na borda dos
canais estuarinos, nas primeiras faixas de vegetação expostas à água salgada. Apresenta
uma vegetação pioneira de espécies rizomatosas perenes, quase dominada pelo género
Spartina. Identifica-se pela presença da vegetação característica:
• Vegetação graminóide halofítica (Spartinetum densiflorae, Spartinetum maritimae). Comunidades monoespecíficas de Spartina (Spartina maritima e S. densiflora)
gramíneas vivazes, rizomatosas pioneiras, que crescem sobre sedimentos salinos
limo-argilosos ou arenosos.

Comunidade de Spartina maritima (HIC1320).

Estado de Conservação
HIC1310

Desfavorável-inadequado

HIC1320

Desconhecido

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

Prados em águas salobras com maior influência de marés.

Campina de salicórnias (HIC1310).

Ameaças: alterações nas características das massas de água; pastoreio de gado; espécies exóticas invasoras;
contaminação de águas superficiais; mudanças abióticas; vias de transporte, portos, pressão urbana.
Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; restaurar/melhorar o regime hidrológico; restaurar
as áreas costeiras; aplicar proteção legal de habitats e espécies; manter áreas de pastagem e outros habitats
abertos.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 1420

Matos halófilos
mediterrânicos e
termoatlânticos
(Sarcocornetea fruticosae)

Descrição geral e identificação
Formado por comunidades de arbustos halófilos suculentos,dominadas por quenopodiáceas, que podem estar acompanhadas de pastagens anuais de gramíneas e leguminosas.
Desenvolvem-se em solos húmidos e muito salinos, tanto litorais (marismas e salgados)
como interiores (lagoas de águas salobras e lagoas endorreicas).

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

1420

Presente nos sítios Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, Río Guadiana y
Ribera de Chanza, Isla de San Bruno e Marismas de Isla Cristina, inclui vários subtipos que
se distinguem pela vegetação dominante:
• Cistancho phelypaeae-Sarcocornietum fruticosae. Matagal muito denso, em
torno de 1-1.5 m, dominado por Sarcocornia fruticosa, com Arthrocnemum
macrostachyum, Suaeda vera e halófitas (Halimione portulacoides, Juncus maritimus, etc). O aspecto da comunidade é dado pela Sarcocornia fruticosa, com a sua
cor verde claro e a floração tardia.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

• Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi. Comunidade de matagais
densos, dominados por Arthrocnemum macrostachyum, e acompanhado por
Halimione portulacoides. Ocupam as zonas mais secas dos salgados inundáveis, já
que toleram maiores oscilações de sal no solo.
• Puccinellio maritimae-Sarcocornietum perennis. Cobertura densa e tamanho
curto, de 15-20 cm, caracterizada por espécies como Sarcocornia perennis, S.
fruticosa ou Halimione portulacoides, para além de Puccinellia stenophylla,
Suaeda marítima ou Salicornia ramosissima. Ocorre nas marismas, rede de
drenagem ou em pequenas depressões.

Sarcocornia spp., Sueda spp. e Arthrocnemum spp.

Estado de Conservação
HIC1420

Desfavorável-mau

Salicornia ramosissima.

Prados de Sarcocornia e Halimione.

Detalhe de Arthrocnemum macrostachyum.

Ameaças: alterações nas características das massas de água; vias de transporte e pressão urbana; pastoreio de
gado; cultivo agrícola; contaminação de águas superficiais; contaminação do solo e resíduos sólidos.
Propostas de conservação: aplicar proteção legal de habitats e espécies; restaurar as áreas costeiras; definir
áreas/sítios protegidos; promover outros usos sustentáveis dos recursos.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 21

Dunas marítimas das
costas atlânticas, do Mar
do Norte e do Báltico
Descrição geral e identificação
As dunas litorais constituem um ecossistema costeiro muito variado que, pela sua dinâmica, dá lugar a diversos habitats de interesse comunitário. O vento arrasta a areia da praia,
que é retida por plantas pioneiras que dão origem a acumulações de areia incipientes ou
embrionárias. À medida que crescem, formam-se cordões cobertos por vegetação
especializada, cujas formações assumem diferentes tipologias, consoantes se trate de
dunas móveis, fixas, estabilizadas (grupo HIC22) ou depressões interdunares.

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

2120

O HIC2120 - Dunas móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria (dunas brancas)
e o HIC2130*- Dunas fixas com vegetação herbácea (dunas cinzentas) são os dois
habitats mais representativos do grupo, sendo este último de conservação prioritária.
Enquanto as “dunas brancas” apresentam pouca cobertura vegetal e maior proporção em
carbonatos de areia, as “dunas cinzentas” são fixadas pela vegetação, mais evoluídas e com
maior teor de matéria orgânica. Estes habitats distinguem-se, respetivamente, pela sua
vegetação característica:

Habitat de Interesse Comunitário

2130*

• Otantho maritimi-Ammophiletum australis (HIC2120). Dominada por Ammophila arenaria subsp. arundinacea e Otanthus maritimus, sitúa-se entre as comunidades de primeira linha de praia e os matagais das primeras depressões dunares.
• Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis (HIC2130*). Esta comunidade
deve considerar-se como um indicador da qualidade dos enclaves, e apresenta como
espécies Helichrysum picardii, Artemisia crithmifolia e Armeria pungens, além de
Thymus carnosus, Ononis natrix, Pycnocomon rutifolium e outras.
Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

Ammophila arenaria em dunas costeiras atlânticas.

Estado de Conservação

Otanthus maritimus e Ammophila arenaria (HIC2120).

Dunas fixas com Armeria pungens (HIC2130*).

HIC2120

Desfavorável-mau

Ameaças: atividades desportivas, de lazer e recreativas de ar livre; vias de transporte e pressão urbana; espécies
exóticas invasoras; perturbação humana; alterações nas características das massas de água; sucessão de
vegetação/evolução biocenótica.

HIC2130*

Desfavorável-inadequado

Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; restaurar as áreas costeiras; aplicar proteção legal de
habitats e espécies; manter áreas de pastagem e outros habitats abertos.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 22

Dunas marítimas
das costas
mediterrânicas
Descrição geral e identificação
Este grupo inclui dois tipos de habitats muito interessantes do ponto de vista ecológico,
ambos classificados de conservação prioritária. Ocorrem em dunas estabilizadas, cobertas
de vegetação madura, de porte arbóreo e/ou arbustivo, nos sistemas costeiros do Mediterrâneo e Atlântico. Às vezes, são acompanhados por vegetação esclerófila de Cisto-Lavanduletalia ou Rubio-Coremion albi.

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

2250*

O HIC2250* - Dunas litorais com Juniperus spp. é dominado por zimbros e sabinas do
género Juniperus, formando zimbrais de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa e de
J. phoenicea subsp. turbinata. A presença de Juniperus já é suficiente para considerar a
existência do habitat, mesmo que nas dunas estabilizadas dos sistemas melhores conservados seja possível encontrar as duas comunidades:
• Rhamno oleoidis-Juniperetum macrocarpae. Zimbral de Juniperus oxycedrus
subsp. macrocarpa. Em áreas próximas ao mar, que se encontram sujeitas à influência
dos ventos marítimos.

Habitat de Interesse Comunitário

2270*

• Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae. Comunidade dominada pela
espécie J. phoenicea subsp. turbinata. Em áreas interiores, que contactam com a
vegetação de solos não dunares.
O HIC2270*- Dunas com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster ssp. atlantica.
Ocorre principalmente na costa portuguesa e é constituído por florestas de pinheiros,
principalmente Pinus pinea, em muitos casos, derivados de repovoamentos antigos. As
florestas de pinheiros, em si, não constituem nenhuma comunidade descrita para este
habitat.

Dunas estabilizadas com vegetação arbustiva.

Estado de Conservação
HIC2250*

Desfavorável-mau

HIC2270*

Desfavorável-inadequado

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

Zimbral de Rhamno-Juniperetum macrocarpae (HIC2250*).

Fruto de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa.

Ameaças: vias de transporte e pressão urbana; atividades desportivas, de lazer e recreativas de ar livre; poluição
do ar e contaminantes; espécies exóticas invasoras; alterações nas características das massas de água;
mudanças abióticas; sucessão de vegetação/evolução biocenótica.
Propostas de conservação: restaurar as áreas costeiras; manter áreas de pastagem e outros habitats abertos;
definir áreas/sítios protegidos; aplicar proteção legal de habitats e espécies; restaurar/melhorar habitats
florestais; adaptar a gestão florestal.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 31

Águas paradas

Descrição geral e identificação
Este grupo inclui ecossistemas lênticos, como lagos, lagoas e charcas (massas de água
doce em geral). Estes habitats são mais influenciados pelas características abióticas da
água (estado, substrato, profundidade,...), que pelas plantas que neles crescem. Destacam-se na região, o HIC3150 - Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion
ou da Hydrocharition, pela frequência, e o HIC3170* - Charcos temporários mediterrânicos, de conservação prioritária, que podem apresentar diversas comunidades:

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

3150

• Lentilha d’água (Lemnetum gibbae) (HIC3150). Comunidade constituída exclusivamente por Lemna gibba, planta flutuante de raízes até 9 cm. Ocorre em águas com
alto grau de nitrificação ou contaminação.
• Vegetação aquática flutuante (Callitricho stagnalis-Ranunculetum saniculifolii)
(HIC3150). Comunidade aquática com a parte vegetativa flutuante e partes florais e
frutíferas emergentes, como a Baldellia ranunculoides. Formam densos tapetes em
águas superficiais que secam no verão.

Habitat de Interesse Comunitário

1370*

• Lythro thymifoliae-Crassuletum vaillantii (HIC3170*). Comunidade de cobertura
elevada e tamanho curto, com Crassula vaillantii e Lythrum thymifolia. Acompanha
Pulicaria paludosa, Lythrum borysthenicum e Juncus bufonius. Cresce em pequenas charcas e depressões.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

© Jardim Botânico UTAD/Eulàlia Picornell Segura

• Loto hispidi-Chaetopogonetum fasciculati (HIC3170*). Comunidade pioneira
anual de solos temporariamente encharcados. Caracteriza-se por espécies anuais
efémeras graminoides como a Chaetopogon fasciculatus, acompanhada por Micropyrum tenellum, Agrostis castellana, Tolpis barbata e outras.

Baldellia ranunculoides.

Estado de Conservação
HIC3150

Desfavorável-inadequado

HIC3170*

Desfavorável-inadequado

Lythrum thymifolia em flor.

Comunidade de Lemna gibba.

Ameaças: alterações nas características das massas de água; contaminação das águas subterrâneas e
superficiais; pastoreio de gado; contaminação do solo.
Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; aplicar proteção legal de habitats e espécies;
restaurar/melhorar a qualidade da água; manter áreas de pastagem e outros habitats abertos; restaurar/
melhorar habitats.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 4030

Charnecas secas
europeias
Descrição geral e identificação
Tratam-se essencialmente de urzais, estevais-urzais e urzais-tojais ibéricos de solos
ácidos mais ou menos secos, que nesta região correspondem aos urzais secos do oeste
e sudoeste da Península Ibérica, de clima mediterrânico com influência atlântica.

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

4030

Este habitat desenvolve-se, sobretudo, em solos degradados ou destruídos (caminhos e
corta fogos), de substratos ácidos ou descarbonizados, e pobres em nutrientes, tendo
como espécies de diagnóstico Erica australis, Erica umbellata, Pterospartum tridentatum, Halimium ocymoides ou Genista triacanthos.
Podendo assumir diversas comunidades, este habitat interpreta-se pela vegetação
característica que o compõe:
• Erico australis-Cistetum populifolii. Esteval-urzal dominado por Erica australis e
caracterizado pela abundância de estevão Cistus populifolius.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

• Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi ericetosum australis, Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi ericetosum australis. O primeiro dos estevais-urzais caracteriza-se
pela presença do tojo Genista hirsuta, e a segunda pela sua variante ocidental e
meridional, o tojo Ulex eriocladus. Outras espécies características são Erica australis,
E. umbellata, Cistus ladanifer, Pterospartum tridentatum ou G. triacanthos.
• Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae. Urzais baixos dominados por plantas de
pequeno porte (30-70 cm) com cobertura de 30-65%. Esta comunidade ocorre em
solos degrados (caminhos e clareiras) onde crescem as espécies características Erica
umbellata, Halimium ocymoides, Calluna vulgaris ou Tuberaria lignosa.

© Jardim Botânico UTAD

Nano-urzal com Erica umbellata (HIC4030).

Genista hirsuta em flor.

Estevão (Cistus populifolius).

Detalhe de Erica australis, em flor.

Estado de Conservação
Ameaças: pastoreio de gado; sucessão de vegetação/evolução biocenótica.
HIC4030

Desfavorável-inadequado

Propostas de conservação: manter áreas de pastagem e outros habitats abertos; definir áreas/sítios protegidos;
aplicar proteção legal de habitats e espécies.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 5210

Matagais
arborescentes de
Juniperus spp.
Descrição geral e identificação
Formações de matagal que atuam como etapa pré-florestal arbustiva ou comunidades
permanentes, em condições desfavoráveis que impedem a sua evolução para floresta de
quercíneas. Ocupam solos ácidos e básicos, desde o nível do mar até ao limite da floresta
de montanha. São geralmente formações xerofíticas abertas, dominadas por Juniperus
spp., acompanhado de matagais com Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Rhamnus
oleoides, Olea europaea var. sylvestris, Chamaerops humilis, Quercus coccifera e
outras, ou de sustituição como Cistus spp., Rosmarinus officinalis.
Na região existem comunidades dominadas ou co-dominadas por zimbro (Juniperus
oxycedrus) e sabina (J. phoenicea subsp. turbinata), em terrenos silicícolas, rochosos e
compactos, com pouco solo e pendentes acentuadas, onde pode assumir dois tipos de
características:

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

5210

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

• Comunidade de Juniperus oxycedrus. Zimbral arbustivo, ocasionalmente de porte
arbóreo, dominado por Juniperus oxycedrus, com cobertura variável (40-90%) e
altura média de 3-3.5 m. Pode encontrar-se em zonas rochosas, com solo muito pobre
e fortes pendentes. Aparece acompanhado de outras espécies de típicas de matagal.
• Phlomido purpureae-Juniperetum turbinatae. Vegetação silicícola de zonas
interiores, dominada por Juniperus phoenicea subsp. turbinata. Ocupa biótopos
permanentes, em pendentes acentuados. Ocorre nas encostas do Vale do Guadiana e
alguns afluentes (ribeiras de Terges, Oeiras, Vascão e Chança), onde aparece com
diferentes espécies de matagal.

© Jardim Botânico UTAD
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Zimbral arbustivo de Juniperus spp. (HIC5210).

Detalhe de Pistacia lentiscus.

Estado de Conservação
HIC5210

Desfavorável-mau

Rhamnus alaternus com fruto.

Detalhe de Juniperus phoenicea subsp. turbinata.

Ameaças: incêndios florestais; desmatações; vias de transporte e pressão urbana; mudanças abióticas
(alterações climáticas).
Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; manter áreas de pastagem e outros habitats abertos;
aplicar proteção legal de habitats e espécies; fomentar medidas agroambientais; regular a gestão/exploração
dos recursos.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 5330

Matos
termomediterrânicos
pré-desérticos
Descrição geral e identificação
Matagais pré-florestais do bosque mediterrânico, que em condições xéricas podem formar
uma vegetação estável. São espécies com diferentes estratégias adaptativas e fisionomia,
que têm em comum serem características da região quente do Mediterrâneo.

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

5330

Têm uma elevada diversidade de espécies de diagnóstico: Arbutus unedo, Erica arborea,
Phillyrea angustifolia, Quercus coccifera, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia
lentiscus, Rhamnus oleoides, Retama sphaerocarpa, Genista polyanthos e outras.
Bem representado em toda a região, este habitat interpreta-se pela vegetação dominante:
• Medronhal (Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis). Espécies umbrófilas
arborescentes, de folhas lustrosas, como o medronheiro (Arbutus unedo), o folhado
(Viburnum tinus) e a urze (Erica arborea).
• Carrascal, zambujal e outras formações (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis).
Comunidade xerófila, de folhas esclerófilas, caracterizada pelo carrasco (Quercus
coccifera), zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), aroeira (Pistacia lentiscus),
espinheiro-preto (Rhamnus oleoides) ou murta (Myrtus communis).

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

• Piornal (Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei e Centaureo sphaerocephalae-Retametum monospermae). Comunidades de zonas planas, adaptadas à
gestão antrópica do território com uso pecuário, dominadas por piornos Retama
sphaerocarpa e R. monosperma, respectivamente.

Zambujal denso com outras espécies arbustivas.

© Jardim Botânico UTAD

• Giestal (Genistetum polyanthi). Desenvolve-se em condições mais extremas (por
exemplo, nas fendas das rochas). Dominado principalmente por giesta (Genista
polyanthos).

Carrasco (Quercus coccifera), com fruto.

Detalhe de rama de Genista polyanthos.

Detalhe de Genista spp. com fruto.

Estado de Conservação
Ameaças: pastoreio de gado; sucessão de vegetação/evolução biocenótica.
HIC5330

Desfavorável-inadequado

Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; aplicar proteção legal de habitats e espécies.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 6220*

Subestepes de
gramíneas e anuais da
Thero-Brachypodietea
Descrição geral e identificação
Arrelvados e prados xerófilos mediterrânicos de ambientes quentes e secos, dominados
por gramíneas anuais vivazes. Ocorrem tanto em enclaves abertos, como em clareiras de
matagal ou zonas rochosas. O Guadiana e a ribeira de Chança apresentam várias comunidades deste habitat catalogado como prioritario, que se interpreta pela sua vegetação:

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

6220*

• Arrelvados/prados (Dauco criniti-Hyparrhenietum sinaicae). Prado vivaz alto,
dominado pela gramínea Hyparrhenia hirta. Comunidades abertas, em taludes ou
afloramentos rochosos.
• Malhadal (Trifolio subterranei-Poetum bulbosae). Prado de baixa estrutura (2-5
cm) e grande cobertura, caracterizado pela gramínea Poa bulbosa e a leguminosa
Trifolium subterraneum, em solos com humidade. De importância ecológica e uso
pecuário (frequente em montados).

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

• Arrelvados/prados xerófilos (Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardii). Prado
anual pioneiro de clareiras de matagal e montados pouco explorados (solos não
nitrificados e sem matéria orgânica). Altura de 5-10 cm e cobertura até 90%. Caracteriza-se por Plantago bellardii e Trifolium cherleri, além de Leontodon longirostris,
Hypochaeris glabra, Tolpis barbata, Xolantha guttata, Trifolium campestre e outras.
• Arrelvados/prados (Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae e Pulicario
paludosae-Agrostietum pourretii). Prados altos e cobertura de 100 % em montados
de solos profundos e húmidos. Perenes ou anuais, dominados pelas gramíneas Agrostis castellana e A. pourretii, respectivamente. De importancia ecológica pela fenologia tardia (final de primavera e princípios de verão).

Prados altos com Xolantha guttata.

Estado de Conservação
HIC6220*

Desfavorável-inadequado

Prados altos de Agrostis castellana.

Pastagem de Poa bulbosa e Trifolium subterraneum.

Plantago bellardi, à direita, e Trifolium cherleri, à esquerda.

Ameaças: pastoreio de gado; cultivo agrícola; reestruturação de parcelas agrícolas; reflorestação; vias de
transporte e pressão urbana.
Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; manter áreas de pastagem e outros habitats abertos;
aplicar proteção legal de habitats e espécies; regular a gestão/exploração dos recursos; adaptar a produção
agrícola.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 6310

Montados de Quercus spp.
de folha perene
Descrição geral e identificação
De elevada importância ecológica, económica e social, é um habitat seminatural com
fisionomia de paisagem, típico da Península Ibérica, caracterizado por pastagens arborizadas, em densidade de cobertura variável, sobretudo, de espécies do género Quercus. A
densidade das árvores pode variar entre a cobertura quase fechada (75%) e a pouco densa
(10%).

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

6310

Favorecido ou criado pelo homem para aproveitamento de pastagens e da bolota, em
regime extensivo, por diversos tipos de gado, o montado resulta do aclaramento do
bosque mediterrânico, por corte da massa florestal e desmatações sucessivas, onde são
deixadas algumas árvores produtoras de frutos, que se podam e melhoram continuadamente para esse fim.
As zonas com menor ou maior densidade de árvores podem ser consideradas áreas de
montado se estiverem incluídas no contexto da paisagem de montado ou caso tenham
uso forrageiro. As áreas mais acidentadas ou onde a gestão para uso da pastagem seja
diminuto, são geralmente invadidas por matagal, com espécies dos géneros Retama,
Cistus, Lavandula e outros.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

A caracterização do montado é efectuado de acordo com a sua estrutura (fisionomia), e
não pela sua composição florística, pelo que não tem associações para o descrever.

© ADPM

Trata-se de um habitat bem representado na região, presente sobretudo nos sítios Vale do
Guadiana, Guadiana, Andévalo Occidental, Rivera de Chanza, Rio Guadiana e Ribera de
Chanza.

© UEx

Montado de sobro (Quercus suber) com uso agro-pecuário.

Montado de azinho (Quercus ilex) com pastagem.

Estado de Conservação
HIC6310

Desfavorável-mau

Detalhe de fruto (bolota) de Quercus ilex.

Descortiçamento em área de montado.

Ameaças: pastoreio de gado; cultivo agrícola; relações florais interespecíficas. Na área do Baixo Guadiana, os
montados apresentam-se altamente ameaçados devido à seca e decadência das manchas florestais.
Propostas de conservação: manter áreas de pastagem e outros habitats abertos; restaurar/melhorar habitats
florestais; adaptar a gestão florestal; definir áreas/sítios protegidos; aplicar proteção legal de habitats e espécies;
regular a gestão/exploração dos recursos.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 6420

Pradarias húmidas
mediterrânicas de
ervas altas
da Molinio-Holoschoenion

Descrição geral e identificação
Comunidades mediterrânicas de junco (Cyperaceae e Juncaceae) e ervas altas, de
carácter higrófilas que prosperam em solos com lençóis freáticos sazonais. Necessitam da
presença de água, doce ou com pouca salinidade, próxima da superfície (solos com
alguma humidade), pelo que são mais frequentes em margens de ríos, lagoas, charcas e
valas. A diminuição dos níveis freáticos pode levar, no verão, ao esgotamento de grande
parte das espécies herbáceas com raízes menos profundas (as gramíneas), mantendo-se
os juncos.

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

6420

Ocorre no sítios Guadiana, Andévalo Occidental e Río Guadiana e Ribera de Chanza, onde
se identifica pela vegetação que o compõe:
• Juncal (Trifolio resupinati-Holoschoenetum vulgaris). Perene, dominado pelo
junco Scirpoides holoschoenus. Cresce na margen de cursos fluviais, charcas e em
terrenos com encharcamentos temporais prolongados, que se mantém com certa
humidade a maior parte do ano.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

• Urzal (Junco rugosi-Ericetum andevalensis). Urzal higrófilo-metalícola dominado
por Erica andevalensis, táxon endémico de Andévalo. Cresce em terrenos lodosos em
canais de inundação que possuem uma alta proporção de metais pesados, provenientes da área de mineração.

Juncal perene dominado por Scirpoides holoschoenus.

© Jardim Botânico UTAD/John Tann

• Juncal de Juncus acutus (Holoschoeno vulgaris-Juncetum acuti). Comunidade
de juncos grandes, como Juncus acutus e Scirpoides holoschoenus. Ocorrem em
zonas onde a humidade do solo é menor e, geralmente, não ocorrem inundações
prolongadas.

Detalhe de Juncus acutus, com fruto.

Estado de Conservação
HIC6420

Desfavorável-inadequado

Erica andevalensis, em flor.

Detalhe de Scirpoides holoschoenus.

Ameaças: alterações nas características das massas de água; contaminação de águas superficiais; corte de
pastagens; vias de transporte e pressão urbana.
Propostas de conservação: manter áreas de pastagem e outros habitats abertos; adaptar a produção agrícola;
definir áreas/sítios protegidos; restaurar/melhorar o regime hidrológico.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 8220

Vertentes rochosas
siliciosas com
vegetação casmofítica
Descrição geral e identificação
Ocorre em rochas verticais siliciosas (alcantilados, escarpas, afloramentos rochosos,
taludes terrosos) com vegetação que enraíza em fendas e fissuras, e possui diferentes
apetências em termos de insolação ou humidade. Presente no Vale do Guadiana, Guadiana, Andévalo Occidental e Rivera de Chanza, o habitat é interpretado pela sua vegetação:

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

8220

• Asplenio billotii-Cheilanthetum hispanicae. Comunidade casmofítica caracterizada por Cheilanthes hispanica (heliófila) e Asplenium billotti. Podem partilhar os
afloramentos rochosos, em orientações ou vertentes distintas.
• Jasiono marianae-Dianthetum lusitani. Vegetação com Dianthus lusitanicus,
além de Coincya longirrostra e Antirrhinum graniticum subsp. onubensis. Cobertura variável e altura de 10-25 cm, com maior desenvolvimento em orientações pouco
solarengas.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

• Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae. Comunidade casmofítica
caracterizada por Cosentinia vellea (heliófila) e Cheilanthes maderensis, que prefere
zonas resguardadas da luz e com humidade. Ocupam fissuras de paredes verticais.
• Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae. Comunidade esciófila
com Anogramma leptophylla e Selaginella denticulata. Ocupam lugares sombríos e
húmidos, originados pela erosão das águas. Cobertura elevada e altura de 1-5 cm.
• Polypodietum serrati. Comunidade rupícola composta exclusivamente pelo feto
Polypodium cambricum, sobre litologia silicícola. Própria de alcantilados sombríos,
muros e taludes compactos com solo rico em restos vegetais. Altura até 60 cm.

Asplenium billoti em substrato rochoso (HIC8220).

Estado de Conservação
HIC8220

Desconhecido

Afloramentos rochosos com Dianthus lusitanicus.

Fetos esciófilos Anogramma leptophylla e Selaginella denticulata.

Cheilanthes maderensis em paredes verticais.

Ameaças: sucessão de vegetação/evolução biocenótica; mineração e pedreiras; perturbação humana;
alterações nos ecossistemas; atividades desportivas, de lazer e recreativas de ar livre; pastoreio de gado;
reestruturação de parcelas agrícolas.
Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; aplicar proteção legal de habitats e espécies; regular
a gestão/exploração dos recursos; definir áreas/sítios protegidos; manter áreas de pastagem e outros habitats
abertos.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 91B0

Freixiais termófilos de
Fraxinus angustifolia
Descrição geral e identificação
Florestas caducifólias em galeria, típicas de ambientes mediterrânicos, dominadas por
freixo Fraxinus angustifolia. Com maior apetência por substratos arenosos, pobres em
carbonatos, os freixos localizam-se, preferencialmente, nas secções médias dos taludes
(terraços), sem entrar em contacto direto com o curso de água.

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

91B0

No freixial, podem estar presentes outras espécies de árvores, como o amieiro (Alnus
glutinosa) ou o choupo (Populus sp.). A vegetação rasteira, embora não seja abundante,
depende muito da densidade do estrato arbóreo e do pastoreio a que é sujeito, e consiste
em loendro (Nerium oleander), silva (Rubus ulmifolius), roseira (Rosa canina), tamujo
(Flueggea tinctoria) ou a hera (Hedera helix).
Não é rara a presença de plantas procedentes do matagal circundante, como Smilax
aspera, Rubia peregrina, Viburnum tinus, Cistus sp., Phillyrea angustifolia e outras.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

Com presença nos sítios Guadiana, Andévalo Occidental e Rivera de Chanza, na região do
Baixo Guadiana este habitat interpreta-se pela vegetação característica que o compõe:
• Freixial (Ranunculo ficariiformis-Fraxinetum angustifoliae = Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae). Bosque de cobertura mais ou menos densa (70-90
%), e altura média de 8-12 m. A presença de loendro (Nerium oleander) diferencia-a
na sub-associação nerietosum oleandri, de carácter mais termófilo. Em alguns rios e
ribeiras contacta com salgueirais e outras formações arbóreas.

© Jardim Botânico UTAD/António Crespí

Freixal com diversas espécies ripárias (HIC91B0).

Freixial maduro em ribeira torrencial.

Estado de Conservação
HIC91B0

Desfavorável-inadequado

Detalhe de Rubus ulmifolius, com fruto.

Folha de Fraxinus angustifolia subesp. angustifolia.

Ameaças: modificação de práticas de cultivo; reflorestação; pastoreio de gado; alterações nas características
das massas de água.
Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; restaurar/melhorar habitats florestais; adaptar a
gestão florestal; aplicar proteção legal de habitats e espécies.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 92A0

Florestas-galeria de
Salix alba e Populus alba
Descrição geral e identificação
Bosques ou bosquetes ripários dominados por salgueiros arbóreos e arbustivos (Salix sp.),
choupo (Populus alba e P. nigra), ulmeiro (Ulmus sp.) e algumas outras espécies caducifólias de óptimo mediterrânico. Ocorre sob uma ampla gama de situações ambientais.
Desenvolve-se na margem de canais fluviais, desde grandes rios a zonas húmidas ou
albufeiras. Apresenta sub-bosque de lianas, como Herdera helix, Rubus ulmifolius ou
Rosa sp., e herbáceas vivazes de umbria e nitrófilas com influência de gado.

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

92A0

Com presença nos sítios Guadiana e Andévalo Occidental, este HIC interpreta-se pela
vegetação característica:
• Amial (Salici pedicellatae-Populetum albae). Bosque em galeria dominado por
choupo (Populus alba) e em menor medida salgueiro (Salix pedicellata). Sub-bosque
composto por loendro (Nerium oleander) e tamargueira (Tamarix sp.). De cursos
baixos, em solos profundos e planos.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

• Salgueiral (Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae). Formação caracterizada pelo
salgueiro (Salix atrocinerea, arbusto ou pequena árvore até aos 12 m. São também
características a videira silvestre (Vitis viniferae var. sylvestris) e a madressilva
(Lonicera hispanica). Ocupa solos permanentemente húmidos.

Bosque de choupo-branco (Populus alba).

© Jardim Botânico UTAD

• Salgueiral salvifolia (Salicetum salviifoliae). Formação arbustiva (altura até 6 m),
escassa, dominada por Salix salviifolia. Ocorre em margens de águas permanentes,
algo torrenciais, normalmente oligotróficas, onde podem acompanhar silvas (Rubus
ulmifolius) e roseiras silvestres (Rosa sp.).

Bosque ripícola dominado por olmos (Ulmus sp.).

Estado de Conservação
HIC92A0

Desfavorável-mau

Salgueiral com loendro (Nerium oleander).

Detalhe de Salix salviifolia.

Ameaças: alterações nas características das massas de água; espécies exóticas invasoras; mineração; vias de
transporte e pressão urbana.
Propostas de conservação: definir áreas/sítios protegidos; adaptar a gestão florestal; aplicar proteção legal de
habitats e espécies; restaurar/melhorar habitats florestais.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 92D0

Galerias e matos
ribeirinhos meridionais
(Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)

Descrição geral e identificação
Matagal ripário próprio de climas quentes mediterrânicos. Desenvolvem-se em cursos de
água temporais, de caudal escasso, irregular e intermitente (em épocas de chuva podem
ter caudal torrencial e no verão secar).

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

92D0

Comunidades dominadas pelas espécies Nerium oleander, Flueggea tinctoria, Tamarix
africana ou Rubus ulmifolius, estas formações vegetais podem apresentar até 3-4 m de
altura e 90-100% de cobertura. Além de acompanhar com espécies de lianas como Rosa
sp., Lonicera sp., Smilax aspera, Vitis vinifera subsp. sylvestris e outras.
Com presença nos sítios Vale do Guadiana, Guadiana, Andévalo Occidental, Rivera de
Chanza, Río Guadiana y Ribera de Chanza, este hábitat interpreta-se pela sua vegetação
característica:
• Matagal de tamujo (Pyro bourgaeanae-Flueggeetum tinctoriae). Dominado por
matagal espinhoso e caducifólio de tamujo (Flueggea tinctoria). Frequentemente
vê-se acompanhada por loendro (Nerium oleander), espécie indicadora de certa
termicidade.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu

• Tamargal (Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae). Está caracterizada
pela tamargueira (Tamarix africana) e, em menor medida, T. gallica ou T. canariensis, juntamente com o loendro (Nerium oleander) e outras espécies (numerosas
nitrófilas).
• Loendral ou silvado (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri). Dominadas por loendros
(Nerium oleander) e silvas (Rubus ulmifolius). Muito abundante. Esta comunidade
não é considerada HIC em Portugal.

Detalhe de Nerium oleander, em flor.

Estado de Conservação
HIC92D0

Desfavorável-inadequado

Matagal ripícola de Flueggea tinctoria (tamujal).

Galeria ripícola de loendro (Nerium oleander).

Detalhe de tamuje (Flueggea tinctoria).

Ameaças: alterações nas características das massas de água (tanto no regime hídrico, como na qualidade da
água); resíduos sólidos; destruição ou alteração de áreas estuarinas por expansão urbana.
Propostas de conservação: manter áreas de pastagem e outros habitats abertos; restaurar/melhorar habitats;
aplicar proteção legal de habitats e espécies.

Habitats de Interesse Comunitário no Baixo Guadiana Transfronteiriço

HABITAT 93

Florestas esclerófilas
mediterrânicas
Descrição geral e identificação
Os bosques esclerófilos perenes, caracterizados pela presença do género Quercus spp.,
estão representados na região por dois habitats de grande relevância ecológica: o HIC9330
– Florestas de Quercus suber e o HIC9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (=Quercus ilex subsp. ballota). Consoante as condições ambientais, o sobreiro ou
a azinheira podem surgir acompanhados por outras espécies arbóreas (Quercus faginea,
Juniperus oxycedrus ou Ceratonia siliqua), tal como o estrato arbustivo ser mais ou
menos denso. O HIC9330 diferencia-se entre:

Distribuição ibérica e no
Baixo Guadiana Transfronteiriço
Habitat de Interesse Comunitário

9330

• Sobreiral termófilo (Myrto communis-Quercetum suberis). De zonas quentes e
próximas ao litoral. Têm como espécies diferenciadoras Myrtus communis, Chamaerops humilis, Olea europaea var. sylvestris ou Pistacia lentiscus. Em ambientes
umbrófilos, ocorrem Arbutus unedo ou Erica arborea.
• Sobreiral (Sanguisorbo hybridae-Quercetum suberis). De zonas mais setentrionais e frias. Mais abundante em espécies de ambientes mais húmidos, como A. unedo,
E. arborea, Viburnum tinus ou Rhmanus alaternus, e lianas, como Lonicera implexa
ou Tamus communis.

Habitat de Interesse Comunitário

9340

Com distribução mais alargada no Baixo Guadiana, o HIC9340 distingue-se entre:
• Azinhal mesófilo (Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae). Mais continental.
O matagal dominante é mais umbrófilo, com A. unedo, E. arborea, Phillyrea angustifolia, V. tinus, P. lentiscus e outras.

Fonte: https://natura2000.eea.europa.eu
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• Azinhal termófilo (Myrto communis-Quercetum rotundifoliae). De zonas mais
quentes. Sub-bosque de matagal com bioindicadores como O. europaea var. sylvestris, Myrtus communis, P. lentiscus ou Chamaerops humilis.

Vista geral sobre um sobreiral mesófilo.

Estado de Conservação
HIC9330

Desfavorável-inadequado

HIC9340

Desfavorável-inadequado

Vista interior de um sobreiral termófilo.

Fruto (medronho) de Arbutus unedo.

Ameaças: incêndios florestais; alterações nos ecossistemas; exploração florestal (reflorestações e extração de
cortiça); doenças florestais relacionadas com a seca.
Propostas de conservação: adaptar a gestão florestal; definir áreas/sítios protegidos; aplicar proteção legal de
habitats e espécies; restaurar/melhorar habitats florestais.
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