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ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

O presente relatório acompanhado das plantas anexas, visa clarificar as propostas de
ajuste e aferição técnica da Rede Natura 2000, nomeadamente dos Sítios Rio Lima e
Peneda-Gerês e ZPE Serra do Gerês, e identificar os Valores Naturais com maior
relevância no Concelho de Ponte da Barca.
A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica de âmbito europeu que compreende as
áreas classificadas como ZEC (Zona Especial de Conservação) e as Áreas Classificadas
como ZPE (Zona de Proteção Especial) definidas em resultado da transposição, para o
Ordenamento Jurídico Português, da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE) e Diretiva
Aves (Diretiva 79/409/CEE):

• ZEC (SIC) - sítio de importância comunitária no território nacional em que são
aplicadas as medidas necessárias para manter ou restabelecer o estado de
conservação favorável dos habitats naturais ou das populações das espécies para
as quais o sítio é designado. Os sítios da lista nacional aprovados pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto (1ª fase) alterada pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de julho (2ª fase) e pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 135/2004, de 30 de setembro, foram
reconhecidos como SIC pela Portaria n.º 829/2007, de 1 de agosto, que constam
dos anexos I e II daquela portaria, enquadram os habitats naturais constantes do
anexo B-I e as espécies do anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril
alterado e republicado pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. A classificação
como ZEC, dependente da prévia aprovação da lista de sítios de importância
comunitária (SlC), deverá decorrer no prazo de 6 anos a partir da data do seu
reconhecimento;

• ZPE - área de importância comunitária no território nacional em que são aplicadas
as medidas necessárias para manter ou restabelecer o estado de conservação das
populações de aves selvagens inscritas no anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de abril alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro
e dos seus habitats, bem como das espécies de aves migratórias não referidas
nesse anexo e cuja ocorrência no território nacional seja regular. As ZPE para o
território nacional foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 280/94, de 5 de novembro
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e Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro, posteriormente atualizados pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho.
Segundo a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade
(ENCNB, 2008) os Valores Naturais são os elementos da biodiversidade, paisagens,
territórios, habitats ou geossítios.
A identificação dos Valores Naturais feita neste documento e a sua integração nas
propostas de revisão do PDM de Ponte da Barca, dá cumprimento ao disposto no n.º 1 do
Art.º 12º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e do Art.º
8º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, revisto pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24
de fevereiro, bem como às opções definidas na ENCNB, nomeadamente:

• Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das
zonas de proteção especial, integrados no processo da Rede Natura;

• Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e
gestão de espécies e habitats, bem como de salvaguarda e valorização do
património paisagístico e dos elementos notáveis do património geológico,
geomorfológico e paleontológico;

• Promover a integração da política de conservação da Natureza e do princípio da
utilização sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do
território e nas diferentes políticas sectoriais.
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AFERIÇÃO DOS LIMITES DO PNPG, SÍTIOS DO RIO LIMA E DA
SERRA DO GERÊS E DA ZPE SERRA DO GERÊS, DA REDE
NATURA 2000

II.1.

METODOLOGIA

As manchas representadas nas Peças desenhadas, anexas ao presente relatório,
resultam do acerto do limite dos Sítios e da ZPE à nova cartografia de base, pois estes
encontravam-se à escala 1:100 000 (uma vez que tinham como âmbito geográfico o
território nacional) e para a sua transposição, no âmbito da Revisão do PDM,
necessitavam de ser ampliados para a escala de trabalho (1:10.000).
Após esta análise os limites foram enviados ao ICNB, que por sua vez os analisou e os
aferiu à escala 1:25 000, os quais foram publicados e estão agora em vigor no âmbito do
Plano de Ordenamento do Parque Nacional Peneda–Gerês (PO PNPG).
A fundamentação das áreas a incluir e excluir baseia-se apenas nas aferições à
cartografia e ao limite do concelho (CAOP 2008.0).
Salienta-se que todas estas pequenas propostas de acerto são resultantes de ajustes a
limites físicos (naturais ou artificiais) facilmente identificáveis no terreno, tais como,
linhas de água, vias e caminhos.

II.1.1.

Sítio Peneda-Gerês (PTCON0001)

A delimitação do Sítio Peneda-Gerês, no limite do Concelho, vem desde a estrada que
vem do Soajo, acompanha o Nível de Pleno Armazenamento (NPA) da barragem de
Touvedo, à cota de 50m, retirado do Plano de Ordenamento das Albufeiras de Touvedo e
Alto Lindoso, publicado pela R.C.M. nº27/2004, de 8 de março, até à ponte sobre o Rio
Tamente; segue ao longo do Rio Tamente e da Ribeira da Padrenda, incluindo-os, até ao
limite Sul do concelho.
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Sítio Rio Lima (PTCON0020)

Relativamente ao Rio Lima e a Norte do Concelho (Sul do Sítio) o limite é paralelo ao Rio
Lima (margem Sul) e sempre que possível coincidente com a ER 203. No que respeita à
envolvente do Sítio segue a nascente pela EN 101 até ao limite Sul do Concelho,
enquanto o limite poente é paralelo à margem do Rio Vade.

II.1.3.

ZPE Serra do Gerês (PTZPE0002)

A Norte do concelho, atravessa a Albufeira de Touvedo em Entre-ambos-os-Rios, segue
pelo CM 1348, atravessa a estrada EN 203 em Entre Ambos-os-Rios, passa em São
Miguel e junto a Froufe, acompanha o CM 1349, passa por Lourido e junto ao Ribeiro da
Carcerelha segue por uma linha de água, na margem esquerda do Ribeiro, até à cota de
500m, onde a acompanha até chegar novamente ao CM 1348, passando por Germil e
acompanhando o CM 1348 até ao limite Sul do Concelho.

III. VALORES NATURAIS

III.1.

IDENTIFICAÇÃO

No concelho de Ponte da Barca temos Valores Naturais como Habitats, a Fauna (Aves,
Anfíbios, Répteis, Invertebrados e Mamíferos) e a Flora.
A informação relativa aos Valores Naturais (Fauna, Flora e Habitats) foi cedida pelo
DGACN-PNPG. No que diz respeito à informação da Fauna e da Flora, esta tem pouco
rigor, uma vez que se encontra elaborada em quadrículas de 10x10Km, servindo apenas
como informação de análise/ constatação dos valores existentes naqueles locais.
Relativamente aos habitats esta informação encontra-se bastante ajustada ao terreno
(acessos, linhas de água…), uma vez que foi aferida para a escala 1/25.000, no âmbito
da elaboração do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês (POPNPG).
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Assim sendo, no âmbito da revisão do PDM, nomeadamente para a identificação dos
Valores Naturais, utilizou-se a informação da Fauna e Flora apenas como referência e a
informação dos Habitats do PNPG foi transposta sem qualquer alteração. A apresentação
da totalidade desta informação encontra-se reportada, sob a forma de cartogramas,
anexos ao presente relatório.
No cartograma nº 11, relativo aos Habitats, anexo ao presente relatório, e nas fichas de
caracterização dos Habitats do Plano sectorial da Rede Natura 2000, estão identificados
os habitats naturais e seminaturais, constantes no anexo B-I do Decreto-lei n.º 140/99,
de 24 de abril, com as alterações e republicação do Decreto-lei n.º 49/205, de 24 de
fevereiro, presentes no concelho de Ponte da Barca, nomeadamente no Sítio PenedaGerês, bem como uma mancha de Pinus sylvestris (Pinheiro silvestre) junto ao Lindoso.
Temos também, neste concelho, a identificação de duas manchas de Ilex aquifolium
(azevinho), que se encontram na Serra Amarela, em pleno PNPG, desenvolvendo-se a
mancha maior ao longo do Rio Cabril. É possível observar estas manchas no cartograma
nº 12, anexo ao presente relatório.

III.1.1.

Habitats naturais e seminaturais

Os habitats naturais e seminaturais presentes no Sítio Peneda-Gerês, no Concelho de
Ponte da Barca, são os seguintes:

• 3130 – Águas paradas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea
uniflorae e/ou da Isoeto-Nanojuncetea;

• 3260 – Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion
fluitantis e da Callitricho-Batrachion;

• 4030 - Charnecas secas europeias;
• 4090 – Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas;
• 6160 - Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta;
• 6410 - Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilolimosos (Molinion
caeruleae);
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• 6430 – Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano
a alpino;

• 6510 – Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis);

• 8220 - Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica;
• 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo--Scleranthion ou da Sedo
albi -Veronicion dillenii;

• 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno -Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);

• 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica;
* - habitats prioritários
Estabelecendo uma correspondência entre estes habitats e a vegetação, de acordo com o
constante no POPNPG, obtemos o seguinte:

Habitats

Vegetação

3130+3260

Vegetação aquática e ripícola não arbórea

3130+3260+91E0*

Bosques Rípicolas

Rios

Bosques
8220+9230

Carvalhais

4030+6160

Matos montanos

4030+8220+8230
4030+8220+6160+
4090
4030+8230
6410+6430+6510+
8220+9230

Proposta do Plano
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Vegetação fora do PNPG

Após a análise dos elementos fornecidos, constatou-se que os Valores Naturais fora do
PNPG não se encontravam aferidos. Assim sendo, no âmbito da revisão do PDM de Ponte
da Barca achou-se por bem fazer a identificação dos Valores Naturais mais importantes /
característicos deste território.
Os

Valores

Naturais

definidos

como

sendo

os

mais

importantes/

com

maior

representatividade neste concelho foram os bosques de carvalhos e as galerias
ripícolas.
A Planta de Valores Naturais, anexa ao presente relatório - cartograma nº 12, resulta da
análise dos Ortos, da COS 2004 (PMDFCI), da Planta da Situação Existente (do Estudo
Prévio deste Plano) e de visitas de campo. De ressalvar é o facto de dentro do PNPG a
informação colocada ter sido a fornecida pelo ICNB-PNPG, sem qualquer alteração.
Com esta planta dos Valores Naturais pretende-se salvaguardar os recursos/ valores
naturais mais relevantes neste concelho garantindo o equilíbrio ecológico destes locais.

III.1.3.

Fauna e Flora

Relativamente às espécies de Fauna e Flora presentes no concelho de Ponte da Barca
temos as seguintes:

Anfíbios

Fauna

Invertebrados

Proposta do Plano

Nome científico

Nome Comum

Anexo (Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24
de abril)

Alytes obstetricans

Sapo-parteiro-comum

Anexo B-IV

Bufo calamita

Sapo-corredor

Anexo B-IV

Chioglossa lusitanica

Salamandra-lusitânica

Anexo B-II, IV

Discoglossus galganoi

Rã-de-focinho-pontiagudo

Anexo B-II, IV

Rana iberica

Rã-ibérica

Anexo B-IV

Rana perezi

Rã-verde

Anexo B-V

Triturus marmoratus

Tritão-marmorado

Anexo B-IV

Cerambyx cerdo*

Longicórnio, capricórnio-dasquercíneas ou larva-da-madeira

Anexo B-II, IV *

Euplagia
quadripunctaria*

Borboleta Noturna

Anexo B-II*

Euphydryas aurinia

Borboleta

Anexo B-II

Geomalacus maculosus

Lesma, gastrópode

Anexo B-II, IV

Lucanus cervus

Cabra-loura, vaca-loura ou carocha

Anexo B-II

Unio pictorum

Mexilhão-de-rio-comum

Outras Convenções
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Fauna

Répteis

Aves
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Nome científico

Nome Comum

Anexo (Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24
de abril)

Barbastella
barbastellus

Morcego-negro

Anexo B-II, IV

Canis lupus*

Lobo

Anexo B-II, IV, V *

Capra pyrenaica*

Cabra-montês

Anexo B- II, IV, V *

Eptesicus serotinus

Morcego-hortelão

Anexo B-IV

Felis silvestris

Gato-bravo

Anexo B-IV

Galemys pyrenaicus

Toupeira-de-água

Anexo B-II, IV

Genetta genetta

Geneta

Anexo B-V

Lutra lutra

Lontra

Anexo B-II, IV

Martes martes

Marta

Anexo B-V

Mustela putorius

Toirão

Anexo B-V

Myotis daubentoni

Morcego-de-água

Anexo B-IV

Myotis emarginatus

Morcego-lanudo

Anexo B-II, IV

Myotis myotis

Morcego-rato-grande

Anexo B-II

Myotis nattereri

Morcego-de-franja

Anexo B-IV

Nyctalus leisleri

Morcego-arborícola-pequeno

Anexo B-IV

Pipistrellus kuhli

Morcego de Kuhl

Anexo B-IV

Pipistrellus pygmaeus

Morcego-pigmeu

Anexo B-IV

Plecotus auritus

Morcego-orelhudo-castanho

Anexo B-IV

Rhinolophus euryale

Morcego-de-ferradura-mediterrânico

Anexo B-II, IV

Rhinolophus
ferrumequinum

Morcego-de-ferradura-grande

Anexo B-II, IV

Tadarida teniotis

Morcego-rabudo

Anexo B-IV

Chalcides bedriagai

Fura-pastos-ibérico

Anexo B-IV

Vipera seonaei

Víbora de Seonae

Anexo B-IV

Alcedo atthis

Guarda-rios

Anexo A-I

Anthus campestris

Petinha-dos-campos

Anexo A-I

Anthus pratensis

Petinha-dos-prados

Outras Convenções

Anthus trivialis

Petinha-dos-árvores

Outras Convenções

Apus apus

Andorinhão-preto

Outras Convenções

Aquila chrysaetos

Águia-real

Anexo A-I

Asio flammeus

Coruja-do-nabal

Anexo A-I

Bubo bubo

Bufo-real

Anexo A-I

Caprimulgus europaeus

Noitibó-cinzento

Anexo A-I

Carduelis spinus

Lugre

Outras Convenções

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

Anexo A-I

Circus cyaneus

Tartaranhão-azulado

Anexo A-I

Circus pygargus

Tartaranhão-caçador

Anexo A-I

Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

Outras Convenções

Coturnix coturnix

Codorniz-comum

Outras Convenções

Cuculus canorus

Cuco-canoro

Outras Convenções

Delichon urbica

Andorinha-dos-beirais

Outras Convenções

9

X:\G202\PE\01-CTECN\04-PROPOSTA\2012-06-Proposta-pos2CS\Final\G202-MEM-RedeNat-R05.doc

Relatório Temático - Julho de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Ponte da Barca

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

Fauna

Aves

Rede Natura 2000 / Valores Naturais

Nome científico

Nome Comum

Anexo (Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24
de abril)

Emberiza citrinella

Escrevedeira-amarela

Outras Convenções

Emberiza hortulana

Sombria

Anexo A-I

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

Anexo A-I

Falco subbuteo

Ógea

Outras Convenções

Ficedula hypoleuca

Papa-moscas-preto

Outras Convenções

Gallinago gallinago

Narceja-comum

Outras Convenções

Hieraaetus
fasciatus*

Águia-de-bonelli

Anexo A-I *

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

Anexo A-I

Hippolais polyglotta

Felosa-poliglota

Outras Convenções

Hirundo rustica

Andorinha-das-chaminés

Outras Convenções

Jynx torquilla

Torcicolo

Outras Convenções

Lanius collurio

Picanço-de-dorso-vermelho

Anexo A-I

Lullula arborea

Cotovia-pequena

Anexo A-I

Luscinia megarhynchos

Rouxinol

Outras Convenções

Milvus migrans

Milhafre-preto

Anexo A-I

Monticola saxatilis

Melro-das-rochas

Outras Convenções

Muscicapa striata

Taralhão-cinzento

Outras Convenções

Oenanthe oenanthe

Chasco-cinzento

Outras Convenções

Oriolus oriolus

Papa-figos

Outras Convenções

Otus scops

Mocho-pequeno-d’orelhas

Outras Convenções

Pernis apivorus

Falcão-abelheiro

Anexo A-I

Phoenicurus
phoenicurus

Rabiruivo-de-testa-branca

Outras Convenções

Phylloscopus bonelli

Felosa-de-papo-branco

Outras Convenções

Phylloscopus trochilus

Felosa-musical

Outras Convenções

Prunella collaris

Ferreirinha-serrana

Outras Convenções

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Gralha-de-bico-vermelho

Anexo A-I

Regulus regulus

Estrelinha-de-poupa

Outras Convenções

Saxicola rubetra

Cartaxo-nortenho

Outras Convenções

Scolopax rusticola

Galinhola

Anexo D

Streptopelia turtur

Rola-brava

Anexo D

Sylvia borin

Toutinegra-das-figueiras

Outras Convenções

Sylvia cantillans

Toutinegra-de-bigodes

Outras Convenções

Sylvia communis

Papa-amoras

Outras Convenções

Sylvia undata

Felosa-do-mato

Anexo A-I

Turdus iliacus

Tordo-ruivo

Anexo D

Turdus philomelos

Tordo-pinto

Anexo D

Turdus pilaris

Tordo-zornal

Anexo D

Vanellus vanellus

Abibe

Outras Convenções

Passeriformes migradores de matos e bosques

Proposta do Plano

10

X:\G202\PE\01-CTECN\04-PROPOSTA\2012-06-Proposta-pos2CS\Final\G202-MEM-RedeNat-R05.doc

Relatório Temático - Julho de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Ponte da Barca

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

Flora

III.2.

Rede Natura 2000 / Valores Naturais

Nome científico

Nome Comum

Anexo (Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de
abril)

Arnica montana

Arnica, panaceia-das-quedas, craveirodos-Alpes, arnica-europeia, quina-dospobres ou tabaco-dos-saboianos

Anexo B-V

Cladonia cladina

Líquens

Anexo B-V

Festuca spp.

Festuca

Anexo B-II, IV

Iris boissieri

Lírio-do-Gerês

Anexo B-IV

Narcissus pseudonarcissus subsp.
Nobilis

Narciso-de-trombeta

Anexo B-II, IV

Narcissus bulbocodium

Campainhas-amarelas, campainhas-domonte, cucos, narciso-de-cebola-lanuda

Anexo B-V

Ruscus aculeatus

Gilbardeira

Anexo B-V

Sphagnum spp.

Esfagnos

Anexo B-V

Veronica micrantha

Verónicas

Anexo B-II, IV

Woodwardia radicans*

Feto-do-Gerês

Anexo B-II, IV *

SÍNTESE SOBRE OS VALORES NATURAIS A PROTEGER

A síntese apresentada de seguida é uma transposição do disposto no Plano de
Ordenamento do Parque Nacional Peneda-Gerês. No relatório ambiental, no tema relativo
à conservação da natureza e biodiversidade são abordadas com maior profundidade as
questões relativas aos habitats e espécies, sobretudo as prioritárias, bem como as
ameaças a estes, as orientações gerais e específicas de gestão, tanto para o Sítio
Peneda-Gerês, como para o Sítio Rio Lima, nos termos do PSRN2000, em particular do
disposto nas fichas dos sítios referidos.

III.2.1.

Carvalhais

Os bosques de carvalho, vulgarmente designados de carvalhais, são a vegetação arbórea
dominante do PNPG e constituem a vegetação climácica de quase todo o Noroeste da
Península Ibérica. O Homem, principalmente através da pastorícia de percurso com fogo,
há cerca de 3500 anos, começou a destruir com grande intensidade a vegetação arbórea
primitiva (RAMIL REGO, 1993; AGUIAR & PINTO, 2007). Outros fatores, que contribuíram
para o quase total desaparecimento dos carvalhais em Portugal, foram:
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• O corte de árvores para múltiplos fins, incluindo a construção de naus e fabrico de
travessas para os carris;

• A instalação de campos agrícolas, principalmente pela cultura do milho a partir do
século XVII;

• A instalação de pinhais e eucaliptais para produção de madeira e pasta de papel;
• A construção imobiliária e de vias de comunicação.
Desta forma, os carvalhais são hoje uma sombra do que foram no passado. O PNPG, não
foge à regra, mas ainda assim possui algumas das maiores manchas de carvalhos de
Portugal: em Castro Laboreiro, junto à Sr.ª da Peneda, no Ramiscal, na Mata do Cabril,
na Mata de Albergaria-Palheiros, no Vale do Beredo e na Mata do Rio Mau. Destas
manchas, é reconhecido, que a de Albergaria-Palheiros, Reserva Biogenética pelo
Concelho da Europa, é a que apresenta um melhor estado de conservação, sendo
praticamente o único carvalhal maturo de Portugal (ALFA, 2006).
Estes bosques são dominados pelo carvalho-alvarinho Q. robur, com ou sem carvalhonegral Q. pyrenaica e/ou vidoeiro Betula celtiberica. No estrato arbóreo, além das
espécies referidas, pode aparecer Ilex aquifolium, Taxus baccata, Prunus lusitanica
subsp. lusitanica ou Sorbus aucuparia. Ao nível das lianas são comuns a Hedera helix,
Lonicera periclymenum subsp. periclymenum e Rubus sp. pl. No estrato arbustivo:
aparecem frequentemente Crataegus monogyna, Pyrus cordata, Frangula alnus, Cytisus
sp. pl., Erica arborea, Ruscus aculeatus e Vaccinium myrtillus. No estrato herbáceo
existem muitos geófitos de floração precoce, anterior ao completo desenvolvimento das
folhas dos carvalhos como Narcissus triandrus subsp. triandrus, Erythronium denis-canis,
Anemone trifolia subsp. albida; e espécies esciófilas como Geranium sp. pl.; Saxifraga
spathularis,

Luzula

sylvatica

subsp.

henriquesii,

Pseudarrhenatherum

longifolium,

Dryopteris sp. pl. e Polypodium sp. pl (ALFA, 2006).
Os bosques em solos oligotróficos de encosta correspondem ao habitat 9230 – Carvalhais
galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (Quercion pyrenaicae da
classe Querco-Fagetea). No PNPG está apenas presente o subtipo 9230pt1 – Carvalhais
de Q. robur (Quercenion robori-pyrenaicae).

Proposta do Plano

12

X:\G202\PE\01-CTECN\04-PROPOSTA\2012-06-Proposta-pos2CS\Final\G202-MEM-RedeNat-R05.doc

Relatório Temático - Julho de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Ponte da Barca

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

Rede Natura 2000 / Valores Naturais

No entanto podem-se distinguir dois tipos de carvalhais em solos oligotróficos:

• Carvalhais oligotróficos montanos (Myrtillo-Quercetum roboris) que são dominados
por Quercus robur e/ou Quercus pyrenaica com a presença de Vaccinium myrtillus,
Anemone trifolia subsp. albida, Brachypodium pinnatum subsp. rupestre e, quando
em zonas mais húmidas, de Betula celtiberica (HONRADO, 2003). Estes carvalhais
ocorrem a partir dos 700-900m de altitude conforme a exposição das encostas. Nas
zonas mais elevadas ou mais a leste do PNPG, o carvalho-alvarinho torna-se menos
abundante por oposição ao carvalho-negral. Quando em zonas frequentemente
perturbadas pelo fogo, o carvalho-negral, devido à sua grande capacidade de
regeneração vegetativa, domina de forma quase absoluta o estrato arbóreo
(CASTRO et al., 2001; HONRADO, 2003).

• Carvalhais oligotróficos colinos (Rusco aculeati-Quercetum roboris) que são
dominados pelo Quercus robur, com a presença constante de Arbutus unedo,
Ruscus aculeatus e Asplenium onopteris. Dentro destes carvalhais ainda se pode
distinguir

três

subassociações.

A

subassociação

violetosum

rivinianae

que

corresponde à forma mais típica com uma grande abundância de hera Hedera helix,
azevinho Ilex aquifolium, sanguinho Frangula alnus e pereirabrava Pyrus cordata.
Estes bosques ocorrem nos troços médios (entre os 500-700m de altitude) dos
principais afluentes do Rio Lima e na parte ocidental da Serra do Gerês entre os
700-300m. A subassociação prunetosum lusitanicae é enriquecida com Prunus
lusitanica subsp. lusitanica, Prunella grandiflora subsp. pyrenaica, Luzula sylvatica
subsp. henriquesii e Saxifraga spathularis. Esta subassociação é exclusiva das
serras geresianas e ocorre na zona média e superior do vale do Rio Gerês, no troço
terminal do vale do Rio da Maceira e no troço do vale do Rio Homem entre
Albergaria e Bouça da Mó (Serra do Gerês) e na zona média do vale do rio Cabril
(Serra Amarela). A subassociação quercetosum suberis é enriquecida com espécies
xerotermófilas como o sobreiro Quercus suber, trovisco Daphne gnidium, sândalobranco Osyris alba e, por vezes, também com o carvalho-negral Quercus pyrenaica.
Esta subassociação ocorre um pouco por todas as áreas de menor altitude (<
500m) do território, podendo, contudo, atingir os 700m na encosta meridional da
Serra do Gerês (HONRADO, 2003).
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Existem numerosas comunidades vegetais funcionalmente dependentes dos carvalhais
(ALFA, 2006), como sejam:

• Comunidades herbáceas perenes de orla (Trifolio-Geranietea);
• Matagais de orlas e clareiras florestais (Rhamno-Prunetea);
• Comunidades escionitrófilas anuais (Cardamino hirsutae-Geranietea purpurei);
• Comunidades escionitrófilas vivazes (Galio-Urticetea);
• Comunidades vasculares epifíticas (Anomodonto-Polypodietea);
• Comunidades brio-liquénicas terrícolas ou epifíticas;
• Comunidades fontinais de ambientes (peri-)nemorais (Montio-Cardaminetea p.p.).
Convém referir que as comunidades comofíticas esciófilas e as comunidades epifíticas
que dependem principalmente dos carvalhos para substrato e/ou sombra estão inseridas
no habitat 8220pt3 – Biótopos de comunidades comofíticas esciófilas ou de comunidades
epifíticas (classe Anomodonto-Polypodietalia). Nesta comunidade, conforme as condições
ambientais, encontram-se alguns fetos como Polypodium cambricum, P. interjectum e o
raro Davallia canariensis (ALFA, 2006).
Nas orlas dos carvalhais acima dos 1000m, com solos pouco profundos ou em fendas
terrosas de afloramentos graníticos, pode-se encontrar prados vivazes não seriais
dominados por Festuca elegans, Saxifraga spathularis, Avenula sulcata subsp. sulcata,
Teucrium

scorodonia

e

Arenaria

montana

(“comunidade

de

Festuca

elegans”)

(HONRADO, 2003). Esta vegetação enquadra-se no habitat prioritário 6220 – Subestepes
de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea e, mais concretamente, no subtipo
6220pt4 – Arrelvados vivazes silicícolas de gramíneas altas (ALFA, 2006).
Por último, convém referir que nalgumas zonas superiores dos vales do Ramiscal e do
Cabril, os carvalhos se tornam raros, por oposição aos azevinhos Ilex aquifolium que
dominam estas comunidades. Nestes casos, também se deve considerar a existência do
habitat 9380 – Florestas de Ilex aquifolium. Estas comunidades são formações umbrófilas
abertas dominadas pelo azevinho, particularmente frequentes em encostas declivosas
com exposição a Norte e são consideradas resultantes da degradação de carvalhais ou
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vidoais com sub-bosque rico em azevinho. Esta vegetação ocorre de forma pontual em
Portugal sendo mais abundante no PNPG (HONRADO, 2003; ALFA, 2006).
(…)

III.2.2.

Bosques ripícolas

Os bosques ripícolas apresentam uma reduzida expressão no PNPG (0,03%) devido ao
facto de a maior parte das linhas de água serem muito encaixadas limitando a vegetação
ripícola a uma estreita faixa marginal. Por outro lado, o Homem, com construção de
barragens e a instalação de campos agrícolas até à margem dos cursos de água diminuiu
ainda mais a área dos bosques ripícolas.
Os bosques ripícolas enquadram-se no habitat prioritário 91E0 – Florestas aluviais de
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). No
PNPG, a grande maioria destes bosques pertencem ao subtipo 91E0 pt2 – Bidoais
ripícolas (Carici reuterianae-Betuletum celtibericae da aliança Osmundo-Alnion e classe
Salici purpureae-Populetea nigrae). Os vidoais são dominados pelo vidoeiro Betula
celtiberica e salgueiro-negro Salix atrocinerea e apresentam como outras espécies típicas
Erica

arborea,

Carex

elata

subsp.

reuteriana,

Oenanthe

crocata,

Calamagrostis

arundinacea, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Osmunda regalis e Deschampsia
gallaecica. Convém referir que a altitudes mais elevadas os vidoais são enriquecidos com
teixos e azevinhos enquanto que nas zonas mais baixas são mais abundantes o loureiro
Laurus nobilis e a cerejeira-brava Prunus avium (HONRADO, 2003).
No troço inferior dos cursos de água, com leitos pouco inclinados, onde se formam
aluviões (solos provenientes da deposição de sedimentos), já são os amieiros Alnus
glutinosa que dominam. Todavia, os amiais ripícolas são hoje pouco vulgares no PNPG
por causa da geomorfologia acidentada da área que faz com que os cursos de água
possuam leitos inclinados e regimes torrenciais, predominando nas suas margens os
fenómenos erosivos, em detrimento da deposição de sedimentos. O Homem, como já foi
referido, também contribuiu negativamente, com a construção de barragens, que
submergiram solos aluviais que previsivelmente existiriam nas áreas hoje ocupadas pelas
albufeiras. A agricultura ainda ocupou, muitas vezes, os escassos aluviões existentes até
à margem dos cursos de água (HONRADO, 2003).
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Os amiais, no Parque Nacional, são apenas abundantes no Rio Lima e afluentes. Estes
amiais correspondem ao subtipo 91E0pt1 – Amiais ripícolas (ALFA, 2006). Além da
dominância

do

amieiro,

geralmente

encontram-se

Salix

atrocinerea,

Fraxinus

angustifolia, Laurus nobilis, Frangula alnus e Sambucus nigra, bem como inúmeras
espécies de fetos (Narcisso cyclaminei-Alnetum glutinosae). A maior altitude, estas
espécies são menos frequentes (com a exceção do salgueiro-negro) e o amieiro é
geralmente acompanhado do vidoeiro, Deschampsia gallaecica e Galium broterianum
(Galio broteriani-Alnetum glutinosae) (HONRADO, 2003).
Nos bosques ripícolas também ocorre vegetação aquática, anfíbia e ripícola não arbórea
parcialmente enquadrada nos habitats 3130pt2 – Águas oligotróficas paradas com
vegetação de Hyperico elodis-Sparganion e 3260 – Cursos de água dos pisos basal a
montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion (ALFA,
2006).

III.2.3.

Pinhais de pinheiro silvestre

A grande maioria dos pinhais de pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris) são plantações ou
originários de plantações efetuadas no século XX. No entanto, ainda se considera a
existência de alguns pequenos núcleos reliquiais na parte oriental da Serra do Gerês
como o Vale do Pássaro e o Vale da Ribeira da Matança (SERRA & CARVALHO, 1989).
MENDES DE ALMEIDA (1884) referiu pela primeira vez a existência de Pinus sylvestris na
Serra do Gerês. Todavia, já na Noticia da freguesia de São João de Campo que mandou o
dr. VIGÁRIO GERAL DE BRAGA (1736) se refere a existência de pinheiros. Como não se
conhece referências a plantações na Serra do Gerês antes dessa data, supõe-se que
sejam pinheiros-silvestres naturais. Desta forma, são considerados os únicos pinhais de
pinheiro-silvestre naturais de Portugal. Todavia, no passado (há cerca de 2000-2500
anos) eram muito mais abundantes nas montanhas galaicominhotas como o demonstram
os registos polínicos (BELLOT, 1950). Na serra do Gerês conseguiram sobreviver graças
ao caráter xerofítico e sub-continental da vertente sudeste da Serra do Gerês e à
morfologia dos biótopos (fundo de vales encaixados) atualmente ocupados pela espécie
que lhes serviram de refúgio ao fogo (HONRADO, 2003). Os bosques de Pinus sylvestris
enquadram-se na classe Pino-Juniperetea que constitui tipicamente a vegetação natural
potencial das áreas oromediterrânicas e orosubmediterrânicas das montanhas siliciosas
ibéricas (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 1987).
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Matos

A destruição geral da vegetação arbórea favoreceu a expansão das etapas seriais
arbustivas, entre as quais predominam os giestais e piornais (classe Cytisetea scopariostriati) e os urzaistojais (Calluno-Ulicetea).
Na cartografia de Habitats Naturais, a equipa do CIBIO & FCUP (2007), dividiu os matos
da seguinte forma:
a)

b)

Matos montanos (acima dos 1000 m de altitude)
a.

Matos montanos com afloramentos rochosos

b.

Matos montanos sem afloramentos rochosos

Matos colinos (abaixo dos 1000 m de altitude)
a.

Matos colinos com afloramentos rochosos
i.

Matos colinos com afloramentos rochosos sobre granitos sintectónicos

ii.

Matos colinos com afloramentos rochosos sobre xistos e granitos
póstectónicos

b.

Matos colinos sem afloramentos rochosos
i.

Matos colinos sem afloramentos rochosos sobre granitos sintectónicos

ii.

Matos colinos sem afloramentos rochosos sobre xistos e granitos
póstectónicos

Utilizando esta divisão dos matos, podemos caracterizá-los da seguinte forma:
a) Matos montanos com afloramentos rochosos
Os matos montanos com afloramentos rochosos encontram-se um pouco por todas as
zonas mais elevadas do Parque, mas na Serra do Gerês dominam de forma quase
absoluta. Estes matos são constituídos por urzais montanos de urze-vermelha (Erica
australis subsp. aragonensis) (classe Calluno-Ulicetea) e por piornais da associação
Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae, praticamente limitados às imediações dos
cursos de água (HONRADO, 2003).
Os urzais são dominados pela Erica australis subsp. aragonensis e contam com a
presença habitual de Erica umbellata, Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum,
Pseudarrhenatherum longifolium, Ulex minor e Carex asturica (Carici asturicae-Ericetum
aragonensis). Estes urzais correspondem ao habitat 4030pt3 – Urzais, urzais-tojais e
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urzais-estevais mediterrânicos não litorais. Na zona altimontana (acima dos 1100m)
meridional da Serra do Gerês, a Erica australis subsp. aragonensis é acompanhada por
Juniperus communis subsp. alpina, Thymelaea broteriana e Carex asturica (Comunidade
de Juniperus communis subsp. alpina e Erica australis subsp. aragonensis). Em Portugal,
os urzais com zimbros da Serra do Gerês só encontram paralelo nos da Serra da Estrela
porque constituem os últimos vestígios de um tipo de urzal com uma distribuição mais
vasta durante as glaciações (HONRADO, 2003). Estes urzais correspondem ao habitat
4030pt4 – Urzais-zimbrais geresianos e estrelenses (ALFA, 2006).
Os piornais, como necessitam de solos mais profundos, são hoje bastante raros nas
zonas com afloramentos rochosos. A combinação mais típica destes piornais é Genista
florida subsp. polygaliphylla, Cytisus striatus, Erica arborea, Pteridium aquilinum e
Agrostis x fouilladei (HONRADO, 2003).
Nas clareiras dos matos e fendas largas de afloramentos rochosos de locais muito
expostos à insolação e ao vento, ocorrem pontualmente formações xerofíticas de porte
médio a elevado dominadas por gramíneas vivazes (Stipa gigantea, Avenula sulcata
subsp. sulcata, Agrostis curtisii, Festuca elegans, Pseudarrhenatherum longifolium,
Agrostis truncatula subsp. commista, Agrostis x fouilladei e o endemismo Centaurea
geresensis (Pseudarrhenathero longifolii-Stipetum giganteae) (HONRADO, 2003). Esta
vegetação enquadra-se no habitat prioritário – 6220 * Subestepes de gramíneas e anuais
da Thero-Brachypodietea e, mais concretamente, no subtipo 6220 pt4 – Arrelvados
vivazes silicícolas de gramíneas altas (ALFA, 2006).
Nas clareiras dos matos e nos afloramentos rochosos ainda se pode encontrar prados
oroibéricos de Festuca indigesta (habitat 6160), mais concretamente o subtipo 6160pt2 –
Matos rasteiros acidófilos temperados e mediterrânicos (Hieracio castellani-Plantaginion
radicatae).

Esta

vegetação

é

dominada

por

pequenos

arbustos

(caméfitos)

e

hemicriptófitos cespitosos xerófilos (principalmente gramíneas), pioneiros de solos
esqueléticos ou de fendas de afloramentos rochosos (ALFA, 2006).
HONRADO (2003) identificou no PNPG quatro associações:

• Minuartio recurvae-Silenetum acutifoliae em fendas terrosas de rochedos expostos
com Festuca summilusitana, Sedum brevifolium, Allium ericetosum, Ornithogalum
concinnum, Solidago virgaurea e Silene acutifolia.
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• Arenario querioidis-Sedetum brevifolii em gravilhas de microtopografias convexas
com Arenaria querioides, Sedum brevifolium, Agrostis truncatula subsp. commista e
Tulipa sylvestris subsp. australis

• Armerio

humilis-Agrostietum

commistae

em

leptossolos

arenosos

de

microtopografias planas ou côncavas e em solos esqueléticos na proximidade de
afloramentos rochosos com Agrostis truncatula subsp. commista, Ornithogalum
concinnum, Armeria humilis subsp. humilis, Molineriella laevis e Sedum brevifolium.

• Plantagini radicatae-Armerietum odoratae em leptossolos derivados de granitos
sintectónicos com Agrostis truncatula subsp. commista, Armeria humilis subsp.
odorata, Plantago radicata, Ornithogalum concinnum.
Nos afloramentos rochosos encontramos vegetação rupícola enquadrada no habitat 8220
– Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica, mais concretamente no
subtipo 8220pt1 – Afloramentos rochosos siliciosos com comunidades casmofiticas
(classe

Asplenietea

Phalacrocarpo

trichomanis)

(ALFA,

oppositifolii-Silenetum

2006).

acutifoliae

No
com

PNPG

existe

a

seguinte

a

associação
combinação

característica: Saxifraga spathularis, Phalacrocarpum oppositifolium, Silene acutifolia,
Silene marizii e, pontualmente, Sedum hirsutum, Hieracium amplexicaule e Murbeckiella
boryi (HONRADO, 2003).
Nas zonas mais elevadas, os afloramentos rochosos possuem um tipo de mato bastante
raro dominado pela caldoneira Echinospartum ibericum. Os caldoneirais enquadram-se no
habitat 4090 – Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas (ALFA,
2006).
(…)
b) Matos colinos com afloramentos rochosos sobre granitos sintectónicos
Os matos colinos com afloramentos rochosos sobre granitos sintectónicos têm uma baixa
representação no PNPG (2,3% do território). Estes são dominados pelo tojo-arnal (Ulex
europaeus

subsp.

latebracteatus)

da

associação

Ulicetum

latebracteato-minoris

(HONRADO, 2003). Os tojais, também caracterizados pela elevada presença dos
elementos late-atlânticos Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Pseudarrhenatherum
longifolium e Ulex minor enquadram-se nos tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não
litorais (4030pt2) (ALFA, 2006).
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Também existem alguns giestais dominados pela giesta-das-serras (Cytisus striatus) e
em que são também frequentes Erica arborea, Ulex minor, Pteridium aquilinum,
Halimium lasianthum subsp. alyssoides e Agrostis x fouilladei (Ulici latebracteatiCytisetum striati) (HONRADO, 2003).
Nas clareiras dos tojais, em solos arenosos e leptossolos graníticos de posições pouco
inclinadas, podem-se encontrar tomilhais dominados por Thymus caespititius, Agrostis
truncatula subsp. commista e Sedum brevifolium (Sedo anglici-Thymetum caespititii)
(HONRADO, 2003). Esta vegetação corresponde ao habitat 8230 pt1 – Tomilhais
galaicoportugueses (ALFA, 2006).
Nos afloramentos rochosos existe vegetação rupícola dominada pela Silene acutifolia
acompanhada habitualmente de Sedum hirsutum, Holcus gayanus e Umbilicus rupestris
(Sileno acutifoliae-Holcetum gayani) (HONRADO, 2003). Esta vegetação enquadra-se no
habitat 8220pt1 – Afloramentos rochosos siliciosos com comunidades casmofiticas (ALFA,
2006).
c) Matos colinos com afloramentos rochosos sobre xistos e granitos póstectónicos
Os matos colinos com afloramentos rochosos sobre xistos e granitos pós-tectónicos
apresentam uma extensão considerável nas zonas mais baixas das Serras do Gerês e
Peneda (ocupam 13% da área do Parque). Estes matos caracterizam-se pela ausência de
tojo-arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus) e são dominados por Erica umbellata,
Pterospartum

tridentatum

subsp.

cantabricum,

Erica

cinerea,

Ulex

minor

e

Pseudarrhenatherum longifolium (Halimio alyssoidis-Pteropartetum tridentati). Nas zonas
de xistos, além da Erica umbellata, há uma codominância da Genista triacanthos e uma
presença habitual de Ulex minor, Carex pilulifera e Agrostis curtisii (Carici piluliferaeGenistetum triacanthi) (HONRADO, 2003). Esta vegetação enquadra-se no habitat
4030pt3 – Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (ALFA,
2006).
Nesta vegetação, os giestais são relativamente raros, sendo da associação Ulici
latebracteati-Cytisetum striati. Apenas diferem dos descritos no item anterior por
possuírem uma maior abundância de Ulex europaeus subsp. latebracteatus e, nas áreas
mais xerotérmicas, de Arbutus unedo (HONRADO, 2003).
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Nas clareiras dos urzais, além dos tomilhais da Sedo anglici-Thymetum caespititii
também se pode encontrar, e com maior abundância, os tomilhais da Sedo pruinatiThymetum

caespititi.

A

sua

combinação

florística

mais

habitual

inclui

Thymus

caespititiius, Sedum pruinatum, S. brevifolium e Centaurea aristata subsp. geresensis
(HONRADO, 2003). Esta vegetação corresponde ao habitat 8230 pt1 – tomilhais galaicoportugueses (ALFA, 2006).
Nas clareiras dos matos e fendas largas de afloramentos rochosos de locais muito
expostos à insolação e ao vento, ocorrem pontualmente formações xerofíticas de porte
médio a elevado dominadas por gramíneas vivazes (Stipa gigantea, Avenula sulcata
subsp. sulcata, Agrostis curtisii, Festuca elegans, Pseudarrhenatherum longifolium,
Agrostis truncatula subsp. commista, Agrostis x fouilladei e o endemismo Centaurea
limbata

subsp.

geresensis

(Pseudarrhenathero

longifolii-

Stipetum

giganteae)

(HONRADO, 2003). Esta vegetação enquadra-se no habitat prioritário 6220 – Subestepes
de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea e, mais concretamente, no subtipo
6220pt4 – Arrelvados vivazes silicícolas de gramíneas altas (ALFA, 2006).
Nos afloramentos rochosos existe vegetação rupícola dominada pela Silene acutifolia
acompanhada habitualmente de Sedum hirsutum, Holcus gayanus e Umbilicus rupestris
(Sileno acutifoliae-Holcetum gayani) (HONRADO, 2003). Esta vegetação enquadra-se no
habitat 8220pt1 – Afloramentos rochosos siliciosos com comunidades casmofiticas (ALFA,
2006).
(…)

III.2.5.

Mosaico Agroflorestal

O mosaico agroflorestal é constituído essencialmente por lameiros com orlas de folhosas
dominadas por carvalhos. Os lameiros ou prados de feno são na maior parte irrigados
com uma fina camada de água (“lima”) que evita os estragos provocados pelas geadas
nas plantas (no inverno). Atendendo à sua composição florística, distinguem-se os
prados regularmente fenados e raramente pastados (aliança Arrhenatherion) e os prados
sujeitos a fenação e pastoreio frequentes (aliança Cynosurion).
Os prados regularmente fenados e raramente pastados enquadram-se no habitat 6510 –
Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(ALFA, 2006). Segundo HONRADO (2003) dentro destes podemos caracterizar:
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• A associação Agrostio fouilladei-Arrhenatheretum bulbosi, presente em quase toda
a área do PNPG, dominada por Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Dactylis
glomerata, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Agrostis x fouilladei, e
Centaurea nigra subsp. rivularis.

• A “comunidade de Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum e Agrostis capillaris” nas
zonas de menor altitude do Parque.
Os prados sujeitos a fenação e pastoreio frequentes, que se concentram no Planalto da
Mourela e vale de Tourém, são dominados por Cynosurus cristatus, Holcus lanatus,
Anthoxanthum odoratum, Hypochoeris radicata, Trifolium repens, Centaurea rivularis e
Chamaemelum nobile. Devido ao intenso regime de exploração a que são submetidos,
possuem menor diversidade florística global e maior abundância de elementos nitrófilos
(Chamaemelum nobile, Ranunculus repens, Trifolium repens) do que os prados da
Agrostio-Arrhenatheretum bulbosi (HONRADO, 2003). Ainda assim, como estes prados
no PNPG não estão sujeitos a um pastoreio intensivo, apresentam uma elevada
biodiversidade, podendo se encontrar espécies importantes para a conservação como o
narciso-de-trombeta

Narcissus

pseudonarcissus

subsp.

nobilis,

orquídeas-bravas

Serapias lingua, varinhas-de-S. José Paradisea lusitanica e arnica Arnica montana subsp.
atlantica.
Quando os prados ou parte deles são mais húmidos, dominam os juncos (Juncus sp. pl.)
em vez das gramíneas. No caso de o encharcamento ser moderado domina J. effusus e
Deschampsia gallaecica (Deschampsio gallaecicae-Juncetum effusi). No caso de o
encharcamento ser acentuado domina Juncus acutiflorus (Peucedano lancifolii-Juncetum
acutiflori) (HONRADO, 2003). Os prados-juncais enquadram-se no habitat 6410 –
Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos, mais concretamente,
no subtipo 6410pt2 – Juncais acidófilos de J. acutiflorus, J. conglomeratus e/ou Juncus
effusus (ALFA, 2006).
Nos solos húmidos localizados na proximidade de muros, paredes e linhas de água ou
lameiros

abandonados

canabinum,

encontram-se

erva-de-São-Roberto

outras

Geranium

espécies:

trevo-cervino

robertianum,

o

Eupatorium

mentrasto

Mentha

suaveolens e Chaerophyllum temulum. Esta vegetação enquadra-se no habitat 6430 –
Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino,
mais concretamente, no subtipo 6430pt1 – Vegetação megafórbica meso-higrófila
escionitrófila (Galio aparines-Alliarietalia petiolatae p.p.max.) (ALFA, 2006).
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Nas orlas dos lameiros, a maior parte das folhosas podem ser enquadradas no habitat
9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (ALFA,
2006).
Com os carvalhais também aparecem as comunidades comofíticas esciófilas e as
comunidades

epifíticas

que estão inseridas no habitat

8220pt3

–

Biótopos

de

comunidades comofíticas esciófilas ou de comunidades epifíticas (classe AnomodontoPolypodietalia) (ALFA, 2006).

III.2.6.

Vegetação aquática e ripícola não arbórea

A vegetação não arbórea das linhas de água do PNPG compreende as seguintes
comunidades:

• A vegetação anfíbia pioneira dominada por terófitas (Isoeto-Nanojuncetea),
frequente em margens de cursos de água, albufeiras e charcos temporários.

• As comunidades anfíbias vivazes da classe Isoeto-Littorelletea, típicas de charcos
mais ou menos permanentes e remansos de pequenos cursos de água.

• As formações de helófitas (classe Phragmito-Magnocaricetea), frequentes em
margens e leitos pedregosos ou arenosos de cursos de água e em canais e levadas.

• A vegetação fontinal, muito rica em briófitas, da classe Montio-Cardaminetea, que
apresenta uma considerável diversidade fitocenótica no território.
A vegetação anfíbia terofitica é dominada por Bryum alpinum, Illecebrum verticillatum,
Molineriella laevis, Juncus capitatus e Holcus gayanus. Estão identificadas comunidades
briograminóides da Holco gayani-Bryetum alpini e as formações de solos arenosos
sazonalmente encharcados da Periballio laevis-Illecebretum verticillati de fenologia
primaveril e primo-estival e as comunidades de territórios montanos da Gnaphalio
uliginosi-Spergularietum capillaceae e as formações das áreas mesomediterrânicas da
“comunidade de Illecebrum verticillatum e Cyperus flavescens” de ótimo tardi-estival a
outonal (HONRADO, 2003).
As comunidades anfíbias vivazes estão enquadradas no habitat 3130 – Águas paradas,
oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae e/ou da IsoetoNanojuncetea, mais concretamente no subtipo 3130pt2 – Águas oligotróficas paradas

Proposta do Plano

23

X:\G202\PE\01-CTECN\04-PROPOSTA\2012-06-Proposta-pos2CS\Final\G202-MEM-RedeNat-R05.doc

Relatório Temático - Julho de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Ponte da Barca

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

Rede Natura 2000 / Valores Naturais

com vegetação de Hyperico elodis-Sparganion e no habitat 3260 – Cursos de água dos
pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da CallitrichoBatrachion (ALFA, 2006). No PNPG, esta vegetação encontra-se dividida em dois tipos de
fitocenoses (HONRADO, 2003):

• comunidades de batráquidas (Ranunculus ololeucos ou R. omiophyllus) que
colonizam os biótopos mais profundos em canais, charcos e represas (Fontinalo
antipyreticae-Ranunculetum ololeuci e CB Ranunculus omiophyllus).

• comunidades dominadas por Potamogeton polygonifolius com a presença habitual
de

Juncus

bulbosus,

Baldellia

alpestris,

Hypericum

elodes

e

Ranunculus

omyophyllus que colonizam canais com águas lentas e pouco profundas (Hyperico
elodis-Potametum oblongi).
Segundo HONRADO (2003), as formações de helófitas podem ser divididas em:

• Comunidades dominadas por umbelíferas como Apium nodiflorum e Oenanthe
crocata e por gramíneas decumbentes como Glyceria declinata (Glycerio declinataeApietum nodiflori – em canais com águas enriquecidas em nitratos e Glycerio
declinatae-Oenanthetum crocatae – em margens e leitos arenosos de cursos de
água com caráter permanente).

• Comunidades de cárices cespitosos dominados por Carex elata subsp. reuteriana,
Galium broterianum e Viola palustris, que colonizam as margens e moitas
pedregosas de cursos de água de pequena e média dimensão (Galio broterianiCaricetum broterianae).
Segundo HONRADO (2003), A vegetação fontinal pode ser dividida em:

• Fitocenoses de águas correntes, oligotróficas e bem oxigenadas em ambientes
nemorais

e

peri-nemorais,

absolutamente

dominadas

por

Chrysosplenium

oppositifolium, e em que são também frequentes Cardamine flexuosa, Epilobium
obscurum e Stellaria alsine e pelo menos duas dezenas de espécies de briófitas
(Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum oppositifolii).

• Comunidades heliófilas colonizadoras de charcos pouco profundos dominadas por
Ranunculus omiophyllus e Montia amporitana (Ranunculetum omiophylli).
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• Formações heliófilas colonizadoras de canais com águas oligotróficas lentas e pouco
profundas dominadas por Montia amporitana e Stellaria alsine (CB Montia
amporitana, Stellaria alsine - [Montio-Cardaminetalia]).

• Fitocenoses

de

apetências

rupícolas,

colonizadoras

de

taludes

rochosos

ressumantes com águas oligotróficas dominadas por Saxifraga lepismigena e com
uma grande abundância e diversidade de briófitas, sendo particularmente
relevantes as características Scapania undulata e Marsupella emarginata (Caricion
remotae: Saxifragetum lepismigenae).

• Fitocenoses colonizadoras de bases de taludes rochosos ou de muros graníticos
sombrios, salpicados por águas ligeiramente nitrificadas, dominadas por Sibthorpia
europaea, Sagina procumbens, Epilobium obscurum e Wahlenbergia hederacea
(Sagino procumbentis-Sibthorpietum europaeae).
(...)

III.2.7.

Fauna

Pela associação de uma notável riqueza florística com uma fisiografia singular para
Portugal, existem no Parque Nacional da Peneda-Gerês um conjunto de habitats naturais
que suportam uma diversificada comunidade faunística. As condições climatéricas desta
área protegida, caracterizadas por regimes pluviométricos elevados e amplitudes
térmicas moderadas, proporcionam um grande crescimento da vegetação e permitem a
manutenção de variados habitats com uma grande diversidade de espécies animais.
Até ao momento foram recenseadas 235 espécies de vertebrados autóctones, o que é
bem representativo da diversidade faunística, merecedora de destaque a nível nacional e
internacional. Do total, 204 são protegidas ao nível nacional e internacional por
convenções (Convenção de Berna e Convenção de Bona), diretivas (Diretiva Aves e
Diretiva Habitats) e legislação específica. Setenta e uma pertencem à lista de espécies
ameaçadas do Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal.
Dos invertebrados, foram recentemente catalogadas 1196 espécies pertencentes a 9
grupos. Destacam-se, pela sua importância em termos de conservação, 2 espécies de
borboletas (Euphydryas aurinia e Callimorpha quadripunctata), 2 escaravelhos (Lucanus
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cervus e Cerambyx cerdo) e um gastrópode (Geomalacus maculosus), espécies estas
protegidas pela Diretiva Habitats.
a) Vertebrados - Mamíferos
No que toca aos mamíferos e na comunidade de carnívoros podem destacar-se a
ocorrência do Lobo (Canis lupus), da Marta (Martes martes), do Arminho (Mustela
erminea) e do Gato-bravo (Felis silvestris) e da Lontra (Lutra lutra), espécie esta
estreitamente ligada aos habitats aquáticos.
O Lobo, espécie com estatuto de ameaça “EM PERIGO”, tem no território do PNPG a sua
maior densidade da Península Ibérica, tendo nos últimos anos, os seus parâmetros
populacionais se mantido estáveis.
A Marta é uma espécie marcadamente florestal, que tem no PNPG uma das poucas áreas
conhecidas de ocorrência em Portugal, encontrando-se no limite Sul da sua área de
distribuição.
Também o Arminho tem no PNPG uma das suas áreas de ocorrência conhecidas. Esta
espécie é característica do Norte da Europa, encontrando-se o PNPG no limite Sul da sua
área de distribuição. Ambas as espécies têm o estatuto de conservação “INFORMAÇÃO
INSUFICIENTE”.
O Gato-bravo, com estatuto de “VULNERÁVEL” e mais característico dos habitats
mediterrânicos mas ocorre igualmente no PNPG, fruto de sua localização geográfica,
como zona de transição entre várias influências climáticas.
Espécie emblema do PNPG, o Corço (Capreolus capreolus), encontra-se aqui bem
representado, tendo havido um incremento notório das suas populações nos últimos
anos, acompanhando a tendência populacional do norte do país.
Espécie extinta em Portugal desde 1890 e reintroduzida 109 anos depois em Espanha,
junto à fronteira com Portugal, no PNBLSX, a Cabra-montesa (Capra pyrenaica) é a
espécie mais emblemática que ocorre no PNPG. A sua população tem vindo a ser
monitorizada, sendo possível observar, ao longo dos anos, um incremento importante no
número de indivíduos e na área ocupada, à medida que vai colonizando o habitat
disponível. Apesar disso, continua a ser uma espécie com estatuto de “CRITICAMENTE
EM PERIGO” segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
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Dos pequenos mamíferos podem destacar-se a Toupeira-de-água (Galemys pirenaicus),
o Musaranho-de-água (Neomys anomalus), ambas espécies com hábitos semiaquáticos,
e o Musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarius), espécie endémica da Península
Ibérica com estatuto de “INFORMAÇÃO INSUFICIENTE”.
A comunidade de morcegos presente no PNPG revela características principalmente
atlânticas, embora com elementos sub-mediterrânicos, como Rhinolophus euryale.
Conhecem-se 15 espécies de morcegos, 11 dos quais com estatuto de ameaça. Destacase o morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) classificado como
“CRITICAMENTE

EM

PERIGO”

e

o

morcego-de

ferradura-grande

(Rhinolophus

ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) e o
morcego-rato-grande (Myotis myotis), cujo estatuto é “VULNERAVEL”. De mencionar
ainda a ocorrência do morcego-negro (Barbastella barbastellus) e do morcegoarborícolapequeno (Nyctalus leisleri), espécies características de habitats florestais de
folhosas bem desenvolvidas, o que atesta a importância da conservação das já raras
manchas de floresta natural madura em Portugal.
b) Vertebrados - Aves
Relativamente à avifauna encontram-se recenseadas 173 espécies residentes, estivais e
invernantes e ocasionais sendo de destacar a importância ornitológica do Planalto da
Mourela. A diversidade de espécies presente na Mourela varia consideravelmente ao
longo do ano e de habitat para habitat, sendo de 36 o número de espécies aqui
recenseadas e que constam do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
Deste grupo destacam-se as seguintes, pela reduzida distribuição em Portugal: Circus
cyaneus, Pernis apivorus, Gallinago gallinago, Lanius collurio, Emberiza citrinella, Sylvia
borin e Saxicola rubetra.
Para a espécie Saxicola rubetra a Mourela representa o único local de nidificação
conhecido em Portugal, enquanto as espécies Lanius collurio e Emberiza citrinella podem
ser encontradas a nidificar igualmente no Planalto de Castro de Laboreiro.
Merecem ainda uma referência especial na totalidade do território do PNPG as espécies
Turdus philomelos, encontrada a nidificar em Portugal pela primeira vez em 1991,
Pyrrhula pyrrhula, Anthus trivialis, Pyrrhocorax pyrrhocorax e Falco peregrinus.
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c) Vertebrados - Répteis
Das 28 espécies de répteis existentes em Portugal, ocorrem no PNPG 19 espécies
destacando-se pelo seu estatuto de conservação o Cágado-de-carapaça-estriada (Emys
orbicularis) e a Víbora de seoane, ambas com estatuto “EM PERIGO” e a Cobra-lisaeuropeia (Coronella austriaca) e a Víboracornuda (Vipera latastei) com estatuto
“VULNERAVEL”. De mencionar ainda o Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e a Víborade-seoane (Vipera seoanei) que é um endemismo de Norte da Península Ibérica, muito
rara no nosso país, cuja distribuição em Portugal se restringe a zonas do PNPG (Castro
Laboreiro, Soajo e Tourém) e a outras populações junto a Paredes de Coura e Montalegre
e Serra do Larouco.
d) Vertebrados - Anfíbios
Das 17 espécies de anfíbios existentes em Portugal, no PNPG ocorrem 13 espécies.
Destas

destacam-se

pelo

seu

estatuto

de

conservação

a

Salamandra-lusitânica

(Chioglossa lusitanica) e o Tritão-palmado (Triturus helveticus) ambos com estatuto
“VULNERÀVEL” e a Rã-de-focinhopontiagudo (Discoglossus galganoi) com estatuto
“QUASE AMEAÇADO”.
e) Vertebrados - Peixes
Os cursos de água de montanha, muitas vezes referenciados como rios truteiros, pelas
suas características propícias à Truta-do-rio (Salmo truta), são ecossistemas da maior
importância. No PNPG ocorrem 6 espécies de peixes autóctones, podendo ainda ser
encontradas,

especialmente

nas

albufeiras,

pelo

menos

5

espécies

de

peixes

introduzidas. Podem destacar-se a Panjorca (Chondrostoma arcasii) e a Enguia-europeia
(Anguilla anguilla) pelo seu estatuto de conservação “EM PERIGO”.
Enumeram-se ainda algumas espécies bem representativas da nossa fauna que
encontram nos habitats aquáticos o seu biótopo preferencial:

• a

Toupeira-de-água

(Galemys

pyrenaicus),

é

um

mamífero

com

hábitos

semiaquáticos, cuja sua distribuição se restringe às regiões Norte da Península
Ibérica e aos Pirinéus Franceses;

• a Lontra (Lutra lutra), carnívoro bem adaptado aos sistemas dulciaquícolas e em
declínio populacional na Europa encontra na área do Parque Nacional condições
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propícias à sua existência, nomeadamente cursos de água onde a disponibilidade
alimentar é suficiente e a presença de vegetação das margens permite condições
de abrigo.

• o Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), espécie endémica da região ocidental da
Península Ibérica, habita nas regiões montanhosas e nas suas orlas, junto de
cursos de água com cobertura vegetal;

• a Rã-Ibérica (Rana ibérica), endémica da região noroeste da Península Ibérica, em
Portugal é sobretudo uma espécie de regiões montanhosas embora se encontre em
zonas periféricas mais baixas.
f)

Invertebrados

Dos invertebrados, foram recentemente catalogadas 1196 espécies pertencentes a 9
grupos. Destacam-se, pela sua importância em termos de conservação, 2 espécies de
borboletas (Euphydryas aurinia e Callimorpha quadripunctata), 2 escaravelhos (Lucanus
cervus e Cerambyx cerdo) e um gastrópode (Geomalacus maculosus), espécies estas
protegidas pela Diretiva Habitats.

IV.

ORIENTAÇÕES DE GESTÃO

“Os Instrumentos de Gestão Territorial identificam os Recursos e Valores Naturais, os
sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território, bem como estabelecem as
medidas básicas e os limiares de utilização que garantem a renovação e valorização do
património natural.” (Artigo 12º, ponto 1 do RJIGT)
Este relatório procurou caracterizar

sucintamente os

principais

Valores

Naturais

presentes no concelho, de modo a permitir adotar soluções de planeamento e gestão do
território concordantes com as suas necessidades de proteção.
No âmbito da revisão do PDM, os limites das áreas integradas em Rede Natura 2000
encontram-se transpostos para as Plantas de Condicionantes e da Estrutura Ecológica
Municipal (EEM).
A EEM é constituída pelo conjunto de áreas, que em virtude das suas características
biofísicas e culturais garantem a continuidade ecológica destes espaços, assim sendo é

Proposta do Plano

29

X:\G202\PE\01-CTECN\04-PROPOSTA\2012-06-Proposta-pos2CS\Final\G202-MEM-RedeNat-R05.doc

Relatório Temático - Julho de 2012
G-REL-R01.dot

GIPP, Lda.

C. M. Ponte da Barca

Gestão Integrada de Projetos e Planeamento

Rede Natura 2000 / Valores Naturais

importante referir que, à semelhança dos limites da Rede Natura 2000, também os
limites dos Valores Naturais se encontram presentes nesta planta.
De acordo com a nota técnica “Integração das Orientações de Gestão do Plano sectorial
da Rede Natura 2000 nos Planos Municipais de Ordenamento do Território” da autoria do
ICNB (maio de 2011) só algumas orientações de gestão são passíveis de ser traduzidas
na proposta da Planta de Ordenamento (na Classificação do solo) e no Regulamento do
Plano.
Tendo em conta que a mapificação das áreas de conservação das comunidades de aves
da ZPE abrangem todo o município e as orientações específicas já se encontram
associadas aos habitats, outra fauna e flora em presença, salientam-se apenas as
seguintes orientações de gestão:

• Manter as atividades agropecuárias tradicionais, nomeadamente o cultivo de
cereais como o centeio, a manutenção dos lameiros e a pastorícia (gado bovino)
em regime extensivo;

• Recuperar

a

vegetação

autóctone,

nomeadamente

os

carvalhais

galaico-

portugueses, os pinhais autóctones de Pinus sylvestris e as formações arbustivas
naturais, com particular urgência para a recuperação das turfeiras e da vegetação
arbustiva que as envolve;

• Reduzir o risco de incêndio florestal;
• Regular as atividades de animação turística e os desportos de aventura
nomeadamente a escalada, o rappel e o canyoning;

• Regular a abertura e encerramento de caminhos florestais, nomeadamente
encerrando as estradas sem utilização, obrigando os industriais do setor a um plano
detalhado sempre que pretendam

extrair material lenhoso e obrigando à

recuperação da zona após a extração da madeira;

• Regular a construção de infraestruturas como linhas elétricas.
O quadro seguinte traduz uma matriz relacional entre os valores naturais em presença,
as orientações de gestão que devem ser incorporadas para cada um destes e a forma de
incorporação dessas orientações no Plano. As orientações de gestão salientadas
anteriormente decorrentes da ZPE foram também incorporadas na proposta ao nível do
regulamento, especificamente no Anexo II.
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Quadro 1 – Orientações Estratégicas
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Quadro 2 – Orientações Estratégicas (cont.)
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Quadro 3 – Orientações Estratégicas (cont.)
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De seguida apresenta-se um resumo do cruzamento entre as categorias de espaço e os
habitats, fauna e flora cujas orientações de gestão foram incorporadas na proposta do
Plano.
Solo Rural

Rios

Espaço
Natural

Espaço
Agrícola

Espaço Florestal
Conservação

Proteção Produção

Espaço de
Uso Múltiplo

Vegetação aquática e
ripícola não arbórea

3130+3260

x

x

x

x

x

Bosques Rípicolas

3130+3260+91E0*

x

x

x

x

x

Carvalhais

8220+9230

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Espaço afeto à
Aglomerado
exploração de
Rural
Recursos
x

Bosques

Matos montanos

Prados

x

Matos montanos

4030+6160

x

Matos colinos sobre granitos
sintectónicos com
afloramentos rochosos

4030+8220+8230

x

Matos montanos com
afloramentos rochosos

4030+8220+6160+4090

x

Matos colinos sobre xistos e
granitos pós-tectónicos

4030+8230

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mosaico agro-florestal rico 6410+6430+6510+8220+923
em lameiros
0

x

x

Quadro 4 – Habitats no Solo Rural

Solo Urbano
Espaço
Central

Rios

Vegetação aquática e
ripícola não arbórea

3130+3260

Bosques Rípicolas

3130+3260+91E0*

Carvalhais

8220+9230

Matos montanos

4030+6160

Matos colinos sobre granitos
sintectónicos com
afloramentos rochosos

4030+8220+8230

Matos montanos com
afloramentos rochosos

4030+8220+6160+4090

Matos colinos sobre xistos e
granitos pós-tectónicos

4030+8230

Espaço
Residencial

Espaço
Urbano de
Baixa
Densidade

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Espaço
Verde
Urbano

Espaço
Turístico

Espaço de
Actividades
Económicas

Espaço de
Equipamento

Bosques

Matos montanos

Prados

Mosaico agro-florestal rico 6410+6430+6510+8220+923
em lameiros
0

x

Quadro 5 – Habitats no Solo Urbano
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Sítio
PenedaGerês

Solo Rural

Rio Lima

Espaço
Natural

Espaço
Agrícola

x

Espaço Florestal
Conservação

Protecção

x

x

x

Produção

Espaço de
Uso Múltiplo

Espaço afecto à
exploração de
Recursos

Barbastella barbastellus

Morcego-negro

Anexo BII, IV

Chioglossa lusitanica

Salamandra-lusitânica

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Canis lupus*

Lobo

Anexo BII, IV, V *

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Longicórnio,
capricórnio-dasAnexo Bquercíneas, rosca ou II, IV *
larva-da-madeira

x

x

x

x

x

x

Anexo BII*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cerambyx cerdo*

Euplagia quadripunctaria* Borboleta Nocturna

x

x

Euphydryas aurinia

Borboleta

Anexo B-II

x

Galemys pyrenaicus

Toupeira-de-água

Anexo BII, IV

x

Geomalacus maculosus

Lesma, gastrópode

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

x

Lucanus cervus

Cabra-loura, vacaloura ou carocha

Anexo B-II

x

x

x

x

x

x

Lutra lutra

Lontra

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

Myotis emarginatus

Morcego-lanudo

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

x

Myotis myotis

Morcego-rato-grande Anexo B-II

x

x

x

x

x

x

Rhinolophus euryale

Morcego-de-ferradura- Anexo Bmediterrânico
II, IV

x

x

x

x

x

x

Rhinolophus ferrumequinum

Morcego-de-ferradura- Anexo Bgrande
II, IV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fauna

x

x

x

x

Quadro 6 – Fauna no Solo Rural
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Sítio
PenedaGerês

Solo Urbano

Rio Lima

Espaço
Central

Espaço
Residencial

Espaço Urbano
de Baixa
Densidade

Espaço
Verde
Urbano

Espaço
Turístico

Espaço de
Actividades
Económicas

Espaço de
Equipamento

Barbastella barbastellus

Morcego-negro

Anexo BII, IV

x

Chioglossa lusitanica

Salamandra-lusitânica

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

x

x

Canis lupus*

Lobo

Anexo BII, IV, V *

x

x

x

x

x

x

x

Longicórnio,
capricórnio-dasAnexo Bquercíneas, rosca ou II, IV *
larva-da-madeira

x

Anexo BII*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cerambyx cerdo*

Euplagia quadripunctaria* Borboleta Nocturna

x

x

x

x

Euphydryas aurinia

Borboleta

Anexo B-II

x

Galemys pyrenaicus

Toupeira-de-água

Anexo BII, IV

x

Geomalacus maculosus

Lesma, gastrópode

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

Lucanus cervus

Cabra-loura, vacaloura ou carocha

Anexo B-II

x

x

x

x

x

Lutra lutra

Lontra

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

Myotis emarginatus

Morcego-lanudo

Anexo BII, IV

x

x

x

x

Myotis myotis

Morcego-rato-grande Anexo B-II

x

x

x

x

x

Rhinolophus euryale

Morcego-de-ferradura- Anexo Bmediterrânico
II, IV

x

x

x

x

x

Rhinolophus ferrumequinum

Morcego-de-ferradura- Anexo Bgrande
II, IV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Quadro 7 – Fauna no Solo Urbano
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Sítio
PenedaGerês

Solo Rural

Rio Lima

Espaço
Natural

Espaço
Agrícola

Espaço Florestal
Produção

Espaço de
Uso Múltiplo

Conservação

Protecção

x

x

x

x

Festuca spp.

Festuca

Anexo BII, IV

Narcissus pseudonarcissus
subsp. Nobilis

Narciso-de-trombeta

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

x

Veronica micrantha

Verónicas

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

x

Woodwardia radicans*

Feto-do-Gerês

Anexo BII, IV *

x

x

x

x

x

x

x

Espaço afecto à
exploração de
Recursos

Flora

x

x

Espaço
Turístico

Espaço de
Actividades
Económicas

Quadro 8 – Flora no Solo Rural

Sítio
PenedaGerês

Rio Lima

Solo Urbano
Espaço
Central

Espaço
Residencial

Espaço Urbano
de Baixa
Densidade

Espaço
Verde
Urbano

Espaço de
Equipamento

Festuca spp.

Festuca

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

Narcissus pseudonarcissus
subsp. Nobilis

Narciso-de-trombeta

Anexo BII, IV

x

x

x

x

x

Veronica micrantha

Verónicas

Anexo BII, IV

x

Woodwardia radicans*

Feto-do-Gerês

Anexo BII, IV *

x

x

x

x

x

x

Quadro 9 – Flora no Solo Urbano
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